
  شرح
  ثالثة األصول

  لفضيلة الشيخ

´àîrÈÛa@b•@åi@†àª@ @
  رمحه اهللا تعاىل

  ته ومقابلته على نسخة دار الثريامتت قراء
  فهد السليمان/ بعناية

  
  هُ قَ ونسَّ  هُ أَ رَ قَـ 

  أَبُو أََنس
 
ّ
فِي

ْ
ي
َ
و
ُّ
الِد الس

َ
  خ

  ىالَ عَ تَـ  ه اهللاُ قَ وفـَّ 
  



  
  
  
  مركز

  الصراط املستقيم
  نشر والتوزيعبحوث والدراسات واللل

E-mail: alserat٢٠١٣@yahoo.com 

 
 
  م٢٠١٣ –ه ١٤٣٤

 



.......................................)٢(اهللا )١(بسم 
  
ابتــــدأ املؤلــــف رمحــــه اهللا كتابــــه بالبســــملة اقتــــداء بكتــــاب اهللا عــــز وجــــل مبــــدوء  )١(

 )١( "كــل أمــر ذي بــال ال يبــدأ فيــه ببســم اهللا فهــو أبــرت"حلــديث  ابالبســملة، واتباًعــ
  .إنه يبدأ كتبه بالبسملةواقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم، ف

اجلــار واجملــرور متعلــق مبحــذوف فعــل مــؤخر مناســب للمقــام تقــديره بســم اهللا أكتــب 
  .أو أصنف

  .ألن األصل يف العمل األفعال وقدرناه فعًال 
  :لفائدتني اوقدرناه مؤخرً 

  .التربك بالبداءة باسم اهللا سبحانه وتعاىل: األولى
  .لق يفيد احلصرإفادة احلصر ألن تقدمي املتع: الثانية

بســم  اعنــدما نريــد أن نقــرأ كتابًــ ألنــه أدل علــى املــراد، فلــو قلنــا مــثًال  اوقــدرناه مناســبً 
  .اهللا نبتدئ، لكن بسم اهللا أقرأ يكون أدل على املراد الذي أبتدئ به

اهللا َعَلم على الباري جل وعال وهـو االسـم الـذي تتبعـه مجيـع األمسـاء حـىت إنـه  )٢(
اب أنزلنـــاه إليـــك لتخـــرج النـــاس مـــن الظلمـــات إىل النـــور بـــإذن كتـــ{ :يف قولــه تعـــاىل

م إىل صراط العزيز احلميد   اهللا الذي له ما يف السماوات * ر

                                        
وقد . ٢/٦٩" اجلامع"، وأخرجه اخلطيب يف ٤/١٤٧" للرهاوي"عزه السيوطي يف اجلامع الصغري  )١(

- اهحفظه اهللا ورع–أخرج احلديث بطرق كثرية وألفاظ متعددة، وقد ستل شيخنا العالمة حممد العثيمني 
هذا احلديث اختلف العلماء يف صحته فمن أهل العلم من صححه واعتمده  : "عن هذا احلديث فقال

ولكن تلقي العلماء هذا احلديث بالقبول ووضعهم ذلك احلديث يف  . كالنووي، ومنهم من ضعفه
 . _يسر اهللا نشره - لفضيلة شيخنا) العلم(أنتهى من كتاب ..." كتبهم يدل على أن له أصًال 



  ................................) ٣(أعلم ) ٢(الرحيم) ١(الرمحن
  

ال ] ٢-١: سورة إبـراهيم، اآليـة[ }وما يف األرض وويل للكافرين من عذاب شديد
صـــفة بـــل نقـــول هـــي عطـــف بيـــان لـــئال يكـــون لفـــظ " اهللا"لفـــظ اجلاللـــة إن  :نقـــول

  .تبعية النعت للمنعوت ااجلاللة تابعً 
الــرمحن اســم مــن األمســاء املختصــة بــاهللا عــز وجــل ال يطلــق علــى غــريه والــرمحن  )١(

  .معناه املتصف بالرمحة الواسعة
ــــاه ذو الرمحــــة ا )٢( لواصــــلة، الــــرحيم يطلــــق علــــى اهللا عــــز وجــــل وعلــــى غــــريه، ومعن

ــــرحيم ذو الرمحــــة الواصــــلة، فــــإذا مجعــــا صــــار املــــراد  فــــالرمحن ذو الرمحــــة الواســــعة، وال
يعــذب مــن { :ء مــن عبــاده كمــا قــال اهللا تعــاىلبــالرحيم املوصــل رمحتــه إىل مــن يشــا
  ]٢١: سورة العنكبوت، اآلية[} يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون

 .اجازمً  اراكً العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إد )٣(

  :ومراتب اإلدراك ست
  .اجازمً  االعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكً : األولى
  .اجلهل البسيط وهو عدم اإلدراك بالكلية: الثانية
  .اجلهل املركب وهو إدراك الشيء على وجه خيالف ما هو عليه: الثالثة
  .الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح: الرابعة

  .الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساوٍ : خامسةال
  .الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح: السادسة

  .ضروري ونظري: والعلم ينقسم إىل قسمني



معرفـــــة : العلـــــم وهـــــو: األوىل )٢(أنـــــه جيـــــب علينـــــا تعلـــــم أربـــــع مســـــائل ) ١(رمحــــك اهللا
  .....)٣(اهللا
  

حبيــث يضــطر إليــه مــن غــري نظــر وال  اوريً فالضــروري مــا يكــون إدراك املعلــوم فيــه ضــر 
  .استدالل كالعلم بأن النار حارة مثًال 

  .والنظري ما حيتاج إىل نظر واستدالل كالعلم بوجوب النية يف الوضوء
ــا علــى مطلوبــك وتنجــو مــن  )١( رمحــك اهللا أفــاض عليــك مــن رمحتــه الــيت حتصــل 

عصمك فيما يستقبل حمذورك، فاملعىن غفر اهللا لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك و 
هذا إذا أفـردت الرمحـة، أمـا إذا قرنـت بـاملغفرة فـاملغفرة ملـا مضـى مـن الـذنوب، . منها

  .والرمحة والتوفيق للخري والسالمة من الذنوب يف املستقبل
  .وصنيع املؤلف رمحه اهللا تعاىل يدل على عنايته وشفقته باملخاطب وقصد اخلري له

لـف رمحـه اهللا تعـاىل تشـمل الـدين كلـه فهـي جـديرة هذه املسائل اليت ذكرهـا املؤ  )٢(
  .بالعناية لعظم نفعها

أي معرفـــــة اهللا عـــــز وجـــــل بالقلـــــب معرفـــــًة تســـــتلزم قبـــــول مـــــا شـــــرعه واإلذعـــــان  )٣(
ـــا رســـوله حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم،  واالنقيـــاد لـــه، وحتكـــيم شـــريعته الـــيت جـــاء 

اب اهللا عـــز وجـــل وســـنة ويتعـــرف العبـــد علـــى ربـــه بـــالنظر يف اآليـــات الشـــرعية يف كتـــ
والنظــر يف اآليــات الكونيــة الــيت هــي املخلوقــات، فــإن  رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم

 :خبالقــه ومعبــودة قــال اهللا عــز وجــل ااإلنســان كلمــا نظــر يف تلــك اآليــات ازداد علًمــ
ــــذاريات، [} ويف أنفســــكم أفــــال تبصــــرون* ويف األرض آيــــات للمــــوقنني { ســــورة ال

  ].٢١-٢٠: اآليتني



  .........................).٢(ومعرفة دين اإلسالم) ١(رفة نبيه ومع
  
أي معرفة رسوله حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم املعرفـة الـيت تسـتلزم قبـول مـا جـاء  )١(

به من اهلدى ودين احلق، وتصديقه فيما أخرب، وامتثال أمره فيما أمر، واجتنـاب مـا 
فــال وربــك ال { :ل اهللا عــز وجــلــى عنــه وزجــر، وحتكــيم شــريعته والرضــا حبكمــه قــا

يؤمنــون حــىت حيكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم مث ال جيــدوا يف أنفســهم حرجــا ممــا قضــيت 
إمنـا كـان قـول املـؤمنني { :وقـال تعـاىل] ٦٥: سـورة النسـاء اآليـة[} اويسلموا تسـليمً 

إذا دعــــــوا إىل اهللا ورســــــوله لــــــيحكم بيــــــنهم أن يقولــــــوا مسعنــــــا وأطعنــــــا وأولئــــــك هــــــم 
فـإن تنـازعتم يف شـيء فـردوه إىل اهللا { :وقال تعاىل] ٥٩: رة النساءسو [} املفلحون

ســـورة [} والرســـول إن كنـــتم تؤمنـــون بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر ذلـــك خـــري وأحســـن تـــأويال
فليحــذر الــذين خيــالفون عــن أمــره أن تصــيبهم فتنــة { :وقــال عــز وجــل] ٥٩: النســاء

: م أمحـــد رمحـــه اهللاقـــال اإلمـــا] ٦٣: ســـورة النـــور، اآليـــة[ }أو يصـــيبهم عـــذاب ألـــيم
الفتنــة الشــرك لعلــه إذا رد بعــض قولــه أن يقــع يف قلبــه شــيء مــن  أتــدري مــا الفتنــة؟"

  ".الزيغ فيهلك
اإلسـالم بـاملعىن العـام هـو التعبـد هللا مبـا شـرع منـذ أن : قوله معرفة دين اإلسـالم )٢(

 أرسل اهللا الرسل إىل أن تقوم الساعة كمـا ذكـر عـز وجـل ذلـك يف آيـات كثـرية تـدل
 :قـــال اهللا تعـــاىل عـــن إبـــراهيم: علـــى أن الشـــرائع الســـابقة كلهـــا إســـالم هللا عـــز وجـــل

  ].١٢٨: سورة البقرة، اآلية[} ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة{
واإلســالم بــاملعىن اخلــاص بعــد بعثــة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خيــتص مبــا بعــث بــه 

ه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم نسـخ مجيـع حممد صلى اهللا عليه وسلم ألن مـا بعـث بـ
ومـــن خالفـــه لـــيس مبســـلم، فأتبـــاع الرســـل  ااألديـــان الســـابقة فصـــار مـــن أتبعـــه مســـلمً 

  مسلمون يف زمن رسلهم،



  .......................................)١(باألدلة
  

فاليهود مسلمون يف زمـن موسـى صـلى اهللا عليـه وسـلم والنصـارى مسـلمون يف زمـن 
ى اهللا عليـــه وســـلم، وأمـــا حـــني بعـــث النـــيب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عيســـى صـــل

  .فكفروا به فليسوا مبسلمني
 :وهذا الدين اإلسالمي هو الدين املقبول عند اهللا النافع لصـاحبه قـال اهللا عـز وجـل

ومـن يبتـغ { :وقـال ،]١٩: سـورة آل عمـران، اآليـة[} إن الدين عنـد اهللا اإلسـالم{
: آل عمـران، اآليـة[} ن يقبل منـه وهـو يف اآلخـرة مـن اخلاسـرينفل اغري اإلسالم دينً 

الــذي امــنت بــه علــى حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم و اإلســالم وهــذا اإلســالم هــ] ٨٥
اليوم أكملـت لكـم ديـنكم وأمتمـت علـيكم نعمـيت ورضـيت { :وأمته، قال اهللا تعاىل

  ]٣:سورة املائدة، اآلية[} الكم اإلسالم دينً 
وهو ما يرشد إىل املطلوب، واألدلة على معرفة ذلـك  ،مجيع دليل باألدلة: قوله )١(

مسعيـة، وعقليــة، فالسـمعية مــا ثبـت بــالوحي وهـو الكتــاب والسـنة، والعقليــة مـا ثبــت 
بالنظر والتأمـل، وقـد أكثـر اهللا عـز وجـل مـن ذكـر هـذا النـوع يف كتابـه فكـم مـن آيـة 

ألدلة العقلية الدالـة علـى اهللا قال اهللا فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا يكون سياق ا
  .تعاىل

حممــد { :وأمــا معرفــة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم باألدلــة الســمعية فمثــل قولــه تعــاىل
ومــا حممــد إال { :وقولــه. اآليــة] ٢٩: ســورة الفــتح، اآليــة[} رســول اهللا والــذين معــه

 باألدلـة العقليـة] ١٤٤: سـورة آل عمـران، اآليـة[} رسول قد خلت من قبلـه الرسـل
بــالنظر والتأمــل فيمــا أتــى بــه مــن اآليــات البينــات الــيت أعظمهــا كتــاب اهللا عــز وجــل 

خبـار الصـادقة النافعـة واألحكـام املصـلحة العادلـة، ومـا جـرى علـى شتمل على األامل



يديه من خوارق العادات، وما أخرب به من أمور الغيب اليت ال تصدر إال عن وحـي 
  .واليت صدقها ما وقع منها



  .........................) ٢(الدعوة إليه: الثالثة) ١(العمل به الثانية 
  
ـــه العمـــل بـــه أي العمـــل مبـــا تقتضـــيه هـــذه املعرفـــة مـــن اإلميـــان بـــاهللا والقيـــام  )١( قول

بطاعتــه بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه مــن العبــادات اخلاصــة، والعبــادات املتعديــة، 
ج، والعبـــــادات املتعديـــــة كـــــاألمر فالعبـــــادات اخلاصـــــة مثـــــل الصـــــالة، والصـــــوم، واحلـــــ

  .باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيل اهللا وما أشبه ذلك
والعمــل يف احلقيقــة هــو مثــرة العلــم، فمــن عمــل بــال علــم فقــد شــابه النصــارى، ومــن 

  .علم ومل يعمل فقد شابه اليهود
اهللا تعــاىل أي الــدعوة إىل مــا جــاء بــه الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم مــن شــريعة  )٢(

دع إىل ســبيل ا{ :يت ذكرهــا اهللا عــز وجــل يف قولــهعلــى مراتبهــا الــثالث أو األربــع الــ
: ســورة النحــل، اآليــة[} ربــك باحلكمــة واملوعظــة احلســنة وجــادهلم بــاليت هــي أحســن

وال جتـــادلوا أهـــل الكتـــب إال بـــاليت هـــي أحســـن إال الـــذين { :والرابعـــة قولـــه] ١٢٥
  .]٤٦: اآليةسورة العنكبوت، [} ظلموا منهم

وال بـــد هلـــذه الـــدعوة مـــن علـــم بشـــريعة اهللا عـــز وجـــل حـــىت تكـــون الـــدعوة عـــن علـــم 
قــل هــذه ســبيلي أدعــوا إىل اهللا علــى بصــرية أنــا ومــن أتبعــين { :لقولــه تعــاىل. وبصــرية

والبصــرية تكــون  ]١٠٨: ســورة يوســف، اآليــة[} وســبحن اهللا ومــا أنــا مــن املشــركني
ــ فيمــا يــدعو إليــه بــأن يكــون الداعيــةُ 

ً
بــاحلكم الشــرعي، ويف كيفيــة الــدعوة، ويف  اعامل

  .حال املدعو
  :الدعوة كثرية منها وجماالتُ 

الدعوة إىل اهللا تعاىل باخلطابة، وإلقاء احملاضرات، ومنها الدعوى إىل اهللا باملقاالت، 
ومنهــا الــدعوة إىل اهللا حبلقــات العلــم، ومنهــا الــدعوى إىل اهللا بالتــأليف ونشــر الــدين 

  .لتأليفعن طريق ا



ومنهـــا الـــدعوة إىل اهللا يف اجملـــالس اخلاصـــة فـــإذا جلـــس اإلنســـان يف جملـــس يف دعـــوة 
فهـذا جمـال للـدعوة إىل اهللا عـز وجـل ولكـن ينبغـي أن تكـون علـى وجـه ال ملـل  مثًال 

فيـــه وال إثقـــال، وحيصـــل هـــذا بـــأن يعـــرض الداعيـــة مســـألة علميـــة علـــى اجلالســـني مث 
ة والســؤال واجلــواب لــه دور كبــري يف فهــم مــا أنــزل تبتــدئ املناقشــة ومعلــوم أن املناقشــ

اهللا على رسوله وتفهيمـه، وقـد يكـون أكثـر فعاليـة مـن إلقـاء خطبـة أو حماضـرة إلقـاء 
  .كما هو معلوم  مرسًال 

والـــدعوة إىل اهللا عـــز وجـــل هـــي وظيفـــة الرســـل علـــيهم الصـــالة والســـالم وطريقـــة مـــن 
ق ه، ودينــه ومــن اهللا عليــه بــالتوفيف اإلنســان معبــوده، ونبيــرَ تــبعهم بإحســان، فــإذا َعــ

م إىل اهللا عــز وجــل وليبشــر بــاخلري، لــذلك فــإن عليــه الســعي يف إنقــاذ إ خوانــه بــدعو
 ذْ ُفـنْـ ا: " طالب رضـي اهللا عنـه يـوم خيـربقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أىب

يهم حىت تنزل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبـا جيـب علـ كَ لِ سْ على رِ 
واحــًدا خــري لــك مــن محــر  مــن حــق اهللا تعــاىل فيــه، فــواهللا ألن يهــدي اهللا بــك رجــًال 

مــن : "ويقــول صــلى اهللا عليــه وســلم فيمــا رواه مســلم. متفــق علــى صــحته )١("الــنعم
مثـل أجـور مـن تبعـه ال يـنقص ذلـك مـن أجـورهم  دعا إىل اهلدى كان لـه مـن األجـر

مث مثــل آثــام مــن تبعــه ال يــنقص ذلــك مــن دعــا إىل ضــاللة كــان عليــه مــن اإل، و اشــيئً 
مــن دل : "اوقــال صــلى اهللا عليــه وســلم فيمــا رواه مســلم أيًضــ. )٢("امــن آثــامهم شــيئً 

  .)٣("على خري فله مثل أجر فاعله

                                        
. ومسلم. دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم والنبوة: رواه البخاري، كتاب اجلهاد، باب )١(

  .- فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: كتاب فضائل الصحابة، باب
  . من سن سنة حسنة أو سيئة: مسلم، كتاب العلم، باب )٢(
  . اهللا مبركوب وغريه فضل إعانة الغازي يف سبيل: مسلم، كتاب اإلمارة باب )٣(



  ............................) ١(الصرب على األذى فيه: الرابعة
  
وحبســها عــن  الصــرب حــبس الــنفس علــى طاعــة اهللا، وحبســها عــن معصــية اهللا،) ١(

فيحـــبس الـــنفس عـــن التســـخط والتضـــجر وامللـــل، ويكـــون  ،التســـخط مـــن أقـــدار اهللا
، ألن أذيـــة الـــداعني إىل اخلـــري مـــن يف الـــدعوة إىل ديـــن اهللا وإن أوذي انشـــيطً  ادائًمـــ

ولقــد  { :لنبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم تعــاىل قــال اهللا ،طبيعــة البشــر إال مــن هــدى اهللا
ســورة [} ى مــا كــذبوا وأوذوا حــىت أتــاهم نصــرناكــذبت رســل مــن قبلــك فصــربوا علــ

بـــأن  اوكلمـــا قويـــت األذيـــة قـــرب النصـــر، ولـــيس النصـــر خمتًصـــ] ٣٤: األنعـــام، اآليـــة
بـل النصـر يكـون ولـو بعـد موتـه  ،ينصر اإلنسان يف حياته ويرى أثر دعوته قـد حتقـق

إن هذا يعتـرب ف ،به ابه ومتسكً  املا دعا إليه وأخذً  بأن جيعل اهللا يف قلوب اخللق قبوًال 
 اعلـى دعوتـه مسـتمرً  ا، فعلى الداعية أن يكـون صـابرً اهلذا الداعية وإن كان ميتً  انصرً 
يــدعو إليـه مـن ديــن عـز وجــل صـابرا علـى مــا يعـرتض دعوتــه،  علــى مـا  اصـابرً  فيهـا،

وهـا هـم الرسـل صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم  صابرا علـى مـا يعرتضـه هـو مـن األذى،
كـذلك مـا أتـى الـذين مـن قـبلهم مـن رسـول { :ال اهللا تعـاىلأوذوا بالقول وبالفعل قـ
وكذلك { :وقال عز وجل] ٥٢: سورة الذاريات، اآلية[} إال قالوا ساحر أو جمنون

ى الداعيـة ولكن علـ] ٣١: سورة الفرقان، اآلية[} من اجملرمني اجعلنا لكل نيب عدوً 
 :اهللا عليــه وســلمنظــر إىل قــول اهللا عــز وجــل لرســوله صــلى أن يقابــل ذلــك بالصــرب وا

كـان مـن املنتظـر ] ٢٣: سـورة اإلنسـان، اآليـة[} إنا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيًال {
سـورة [} صـرب حلكـم ربـكفا{ :ولكنـه عـز وجـل قـال ،فاشـكر نعمـة ربـك :أن يقال

ذا القـرآن فالبـد أن ينالـه   إىل أن ويف هذا إشارةٌ ] ٢٤: اإلنسان، اآلية كل من قام 
نظـر إىل حـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم حـني ضـربه إىل صـرب، وا ما يناله مما حيتاج

  :عن وجهه ويقول قومه فأدموه وهو ميسح الدمَ 



منـــوا إال الـــذين آ* إن اإلنســـان لفـــي خســـر * العصـــر و { :والـــدليل علـــى قولـــه تعـــاىل
  .......)١(}وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب

  
م ال اللهم ا"   .احمتسبً  افعلى الداعية أن يكون صابرً  )١("يعلمونغفر لقومي فإ

  :والصرب ثالثة أقسام
  .صرب على طاعة اهللا -١
  .صرب عن حمارم اهللا -٢
صرب على أقدار اهللا اليت جيريهـا إمـا ممـا ال كسـب للعبـاد فيـه، وإمـا ممـا جيريـه اهللا  -٣

  .على أيدي بعض العباد من اإليذاء واالعتداء
أقســم اهللا عــز } والعصــر{ :هــذه املراتــب األربــع قولــه تعــاىلقولــه والــدليل علــى  )١(

ر وهــو حمــل احلــوادث مــن خــري وشــر، وجــل يف هــذه الصــورة بالعصــر الــذي هــو الــده
قســـم اهللا عـــز وجـــل بـــه علـــى أن اإلنســـان كـــل اإلنســـان يف خســـر إال مـــن أتصـــف فأ

  .الصربصي بااإلميان، والعمل الصاحل، والتواصي باحلق، والتو : ذه الصفات األربع
  :جهاد النفس أربع مراتب: -رمحه اهللا تعاىل  -قال ابن القيم 

أن جياهــدها علــى تعلــم اهلــدى وديــن احلــق الــذي ال فــالح هلــا وال ســعادة : إحــداها
  .يف معاشها ومعادها إال به

  .أن جياهدها على العمل به بعد علمه: الثانية

                                        
  .غزوة أحد: ومسلم، كتاب اجلهاد، باب. رواه البخاري، كتاب أستتابة املرتدين واملعاندين )١(



...............................................  
  
  .أن جياهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه: لثالثةا

اهللا وأذى اخللــق ويتحمــل أن جياهــدها علــى الصــرب علــى مشــاق الــدعوة إىل : الرابعــة
  ".هللا، فإذا أستكمل هذه املراتب األربع صار من الربانينيذلك كله 

 بـــةفـــاهللا عـــز وجـــل أقســـم يف هـــذه الصـــورة بالعصـــر علـــى أن كـــل إنســـان فهـــو يف خي
وعظـــم قـــدره وشـــرفه إال مـــن مجـــع هـــذه األوصـــاف  هُ وولـــدُ  هُ كثـــر مالُـــوخســـر مهمـــا  

  :األربعة
صـــحيح وعلـــم  اعتقـــادويشـــمل كـــل مـــا يقـــرب إىل اهللا تعـــاىل مـــن  ،اإلميـــان: أحـــدها
  .نافع
وهـــو كـــل قـــول أو فعـــل يقـــرب إىل اهللا بـــأن يكـــون فاعلـــه هللا  ،العمـــل الصـــاحل: الثـــاين
  .اوسلم متبعً وحملمد صلى اهللا عليه  ،اخملصً 
  .التواصي باحلق وهو التواصي على فعل اخلري واحلث عليه والرتغيب فيه: الثالث
بالصرب على فعل أوامر اهللا تعاىل،  اهم بعضً التواصي بالصرب بأن يوصي بعضُ : الرابع

  .وترك حمارم اهللا، وحتمل أقدار اهللا
نهـــي عـــن املنكـــر والتواصـــي بـــاحلق والتواصـــي بالصـــرب يتضـــمنان األمـــر بـــاملعروف وال

مــا قــوام األمــة وصــالحها ونصــرها وحصــول الشــرف والفضــيلة هلــا كنــتم { :اللــذين 
سـورة [} خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون بـاهللا

  ]١١٠: آل عمران، اآلية



لـو مـا أنـزل اهللا حجـة علـى خلقـه إال هـذه : " _ )١(رمحـه اهللا تعـاىل –قال الشـافعي 
ــــابٌ : "-) ٣(رمحــــه اهللا –وقــــال البخــــاري ) ٢(" الســــورة لكفــــتهم ــــقَـ  العلــــمُ  ب  القــــولِ  لَ ْب

ســورة [} علم أنــه ال إلــه إال اهللا واســتغفر لــذنبكفــا{ :والــدليل قولــه تعــاىل". والعمــلِ 
  .)٤(فبدأ بالعلم قبل القول والعمل] ١٩: حممد، اآلية

بــن عثمــان بــن شــافع  الشــافعي هــو أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس )١(
هـــ وهــو أحــد  ٢٠٤هـــ وتــويف مبصــر ســنة  ١٥٠اهلــامشي القرشــي، ولــد يف غــزة ســنة 

  .ربعة على اجلميع رمحة اهللا تعاىلاألئمة األ
أن هـــذه الســـورة كافيـــة للخلـــق يف احلـــث علـــى التمســـك  -رمحـــه اهللا  -مـــراده  )٢(

 علـــى ذلـــك، ولـــيس بـــدين اهللا باإلميـــان، والعمـــل الصـــاحل، والـــدعوة إىل اهللا، والصـــرب
  .مراده أن هذه السورة كافية للخلق يف مجيع الشريعة

ألن العاقـــل " لـــو مـــا أنـــزل اهللا حجـــة علـــى خلقـــه إال هـــذه الســـورة لكفـــتهم: "وقولـــه
البصــــري إذا مســــع هــــذه الســــورة أو قرأهــــا فــــال بــــد أن يســــعى إىل ختلــــيص نفســــه مــــن 

ذه الصفات األربـع ،اخلسران العمـل الصـاحل، والتواصـي اإلميـان، و : وذلك باتصافه 
  .والتواصي بالصرب ،باحلق

ري، البخــاري هــو أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبــراهيم بــن املغــرية البخــا )٣(
يف حجـر والدتـه، وتـويف  اوتسـعني ومائـة ونشـأ يتيًمـ ولد ببخارى يف شوال سـنة أربـع

ســـنة ســـت قنـــد ليلـــة عيـــد الفطـــر يف خرتنـــك بلـــدة علـــى فرســـخني مـــن مسر رمحـــه اهللا 
  .ومخسني ومائتني

ذه اآلية على وجوب البداءة بالعلم قبلا )٤(   ستدل البخاري رمحه اهللا 
  



...............................................  
  

، امث يعمـــل ثانًيـــ القـــول والعمـــل وهـــذا دليـــل أثـــري يـــدل علـــى أن اإلنســـان يعلـــم أوًال 
وذلـك ألن القـول  ،القـول والعمـل وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبـل

حــىت يكــون علــى وفــق الشــريعة، وال ميكــن أن  مقبــوًال  اأو العمــل ال يكــون صــحيحً 
، ولكــن هنــاك أشــياء يعلمهــا عملــه علــى وفــق الشــريعة إال بــالعلم يعلــم اإلنســان أن

وهلــذا ال  ،فــإن هــذا قــد فطــر عليــه العبــد ،اإلنســان بفطرتــه كــالعلم بــأن اهللا إلــه واحــد
ىل عناء كبري يف التعلم، أما املسائل اجلزئية املنتشرة فهي الـيت حتتـاج إىل تعلـم حيتاج إ

  .وتكريس جهود



أنـــه جيـــب علـــى كـــل مســـلم ومســـلمة تعلـــم ثـــالث هـــذه املســـائل : علـــم رمحـــك اهللا
ن، األوىل   ..................................... )١(أن اهللا خلقنا: والعمل 

  
  :مسعي وعقلي -اهللا خلقنا أعين أن  -ودليل ذلك  )١(

هــو الــذي خلقكــم مــن طــني مث قضــى { :أمــا الســمعي فكثــري ومنــه قولــه عــز وجــل
ولقـد { :وقولـه] ٢: سـورة األنعـام، اآليـة[ }عنده مث أنتم مترتون أجال وأجل مسمىً 

ولقــد { :اآليــة، وقولــه تعــاىل] ١١: ســورة األعــراف، اآليــة[} خلقــنكم مث صــورناكم
 :وقولــه] ١٥: ســورة احلجــر، اآليــة[} ل مــن محــا مســنونخلقنــا اإلنســان مــن صلصــا

: ســورة الــروم، اآليــة[} ياتــه أن خلقكــم مـن تــراب مث إذا أنــتم بشــر تنتشـرونومـن آ{
 ]١٤: ســورة الــرمحن، اآليــة[} خلــق اإلنســان مــن صلصــال كالفخــار{ :وقولــه] ٢٩
واهللا خلقكـــــم ومـــــا { :وقولـــــه] ٦٢: ســـــورة الزمـــــر، اآليـــــة[ }اهللا خلـــــق كـــــل شـــــيء{
ومـــا خلقـــت اجلـــن واإلنـــس إال { :وقولـــه] ٩٦: ســـورة الصـــافات، اآليـــة[} لـــونتعم

  .إىل غري ذلك من اآليات] ٥٦: سورة الذاريات، اآلية[} ليعبدون
أم { :أما الدليل العقلـي علـى أن اهللا خلقنـا فقـد جـاءت اإلشـارة إليـه يف قولـه تعـاىل

فـإن اإلنسـان مل  ]٣٥: سـورة الطـور، اآليـة[} خلقوا من غري شـيء أم هـم اخلـالقون
والعــدم لــيس بشــيء ومــا لــيس بشــيء ال يوجــد  ،خيلــق نفســه ألنــه قبــل وجــوده عــدم

، ومل خيلقه أبوه وال أمه وال أحد من اخللق، ومل يكن ليأيت صدفة بدون موجـد؛ اشيئً 
ألن كل حادث ال بد له من حمدث؛ وألن وجود هـذه املخلوقـات علـى هـذا النظـام 

املوجود صدفة لـيس علـى نظـام  إذ. أن يكون صدفة اباتً  اوالتناسق املتآلف مينع منعً 
ــذا أن يكــون  ايف أصــل وجــوده فكيــف يكــون منتظًمــ حــال بقائــه وتطــوره، فتعــني 

أال لـــه اخللـــق { :اخلـــالق هـــو اهللا وحـــده فـــال خـــالق وال آمـــر إال اهللا، قـــال اهللا تعـــاىل
  ]٥٤: سورة األعراف، اآلية[} واألمر



  ...................................) ١(ورزقنا 
  

مــن اخللـق أنكــر ربوبيـة اهللا ســبحانه وتعـاىل إال علــى وجـه املكــابرة   ام أن أحـدً لَـعْ ومل يُـ 
كمــا حصــل مــن فرعــون، وعنــدما مســع جبــري بــن مطعــم رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه 

 أم خلقـوا مـن غـري شـيء أم هـم اخلـالقون{ :وسلم يقرأ سورة الطور فبلـغ قولـه تعـاىل
أم عنــــدهم خــــزائن ربــــك أم هــــم * الســــماوات واألرض بــــل ال يوقنــــون أم خلقــــوا * 

 اوكــان جبــري بــن مطعــم يومئــذ مشــركً ] ٣٧-٣٥: ســورة الطــور، اآليــة[ }املصــيطرون
  .)١("لك أول ما وقر اإلميان يف قليبوذ ،كاد قليب أن يطري: "فقال

هللا فقـــال ا: أدلـــة هـــذه املســـألة كثـــرية مـــن الكتـــاب والســـنة والعقـــل أمـــا الكتـــاب )١(
وقـــال ] ٥٨: ســـورة الـــذاريات، اآليـــة[} إن اهللا هـــو الـــرزاق ذو القـــوة املتـــني{ :تعـــاىل
] ٢٤: سـورة سـبأ، اآليـة[} قل من يرزقكم من السماوات واألرض قل اهللا{ :تعاىل
قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج { :وقوله

ســـورة [} مـــن يـــدبر األمـــر فســـيقولون اهللاحلـــي مـــن امليـــت وخيـــرج امليـــت مـــن احلـــي و 
  .واآليات يف هذا كثرية] ٣١: يونس، اآلية
ليــه ملــك فيــؤمر يبعــث إ: "اهللا عليــه وســلم يف اجلنــني فمنهــا قولــه صــلى: وأمــا الســنة

  .)٢("بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله، وعمله وشقي أم سعيد
علــــى طعــــام وشــــراب،  وأمــــا الــــدليل العقلــــي علــــى أن اهللا رزقنــــا فألننــــا ال نعــــيش إال
* أفـــرأيتم مـــا حترثـــون { :والطعـــام والشـــراب خلقـــه اهللا عـــز وجـــل كمـــا قـــال اهللا تعـــاىل

                                        
  . البخاري، كتاب التفسري، سورة الطور )١(
  ومسلم، كتاب القدر. البخاري، كتاب القدر )٢(



 إنـــا* فظلـــتم تفكهـــون  انـــاه حطاًمـــلـــو نشـــاء جلعل* ه أم حنـــن الزارعـــون أأنـــتم تزرعونـــ
  يتم املاءأفرأ* بل حنن حمرومون * ملغرمون 



  ........................).٢( بل أرسل إلينا رسوًال ) ١( ومل يرتكنا مهًال 
  

ه أجاجــا لــو نشــاء جعلنــا* ن أم حنــن املنزلــون أأنــتم أنزلتمــوه مــن املــز * الــذي تشــربون 
ن ففـــي هـــذه اآليـــات بيـــان أ] ٧٠-٦٣: ســـورة الواقعـــة، اآليـــات[} فلـــوال تشـــكرون

  .من عند اهللا عز وجل اوشرابً  ارزقنا طعامً 
  :العقليةهذا هو الواقع الذي تدل عليه األدلة السمعية و  )١(

وأنكــــم إلينــــا ال  اأفحســــبتم أمنــــا خلقنــــاكم عبثًــــ{ :أمــــا الســــمعية فمنهــــا قولــــه تعــــاىل
-١١٥: سـورة املـؤمنني، اآليتـني[ }فتعـاىل اهللا امللـك احلـق ال إلـه إال هـو* ترجعون 
مث  * أمل يك نطفة من مىن ميـىن * أحيسب اإلنسان أن يرتك سدى { :وقوله] ١١٦

ألـيس ذلـك بقــدر * ه الـزوجني الـذكر واألنثـى فجعـل منــ* كـان علقـة فخلـق فسـوى 
  ].٤٠-٣٦: سورة القيامة، اآليات[ }على أن حيىي املوتى

مث متـوت  ،مث تتمتـع كمـا تتمتـع األنعـام ،فألن وجود هـذه البشـرية لتحيـا: وأما العقل
إىل غــري بعــث وال حســاب أمــر ال يليــق حبكمــة اهللا عــز وجــل بــل هــو عبــث حمــض، 

هــذه اخلليقــة ويرســل إليهــا الرســل ويبــيح لنــا دمــاء املعارضــني وال ميكــن أن خيلــق اهللا 
املخالفني للرسل علـيهم الصـالة والسـالم مث تكـون النتيجـة ال شـيء، هـذا مسـتحيل 

  .على حكمة اهللا عز وجل
حممــد صــلى اهللا عليــه  أي أن اهللا عــز وجــل أرســل إلينــا معشــر هــذه األمــة أمــةَ ) ٢(

 أرســليزكينــا، ويعلمنــا الكتــاب واحلكمــة، كمــا يتلــو علينــا آيــات ربنــا، و  وســلم رســوًال 
ســـورة [} وإن مـــن أمـــة إال خـــال فيهـــا نـــذير{ :قبلنـــا، قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل نْ إىل َمـــ

إىل اخللــــق لتقــــوم علــــيهم احلجــــة اهللا الرســــل وال بــــد أن يرســــل ] ٢٤: فــــاطر، اآليــــة
  كإنا أوحينا إلي{ :وليعبدوا اهللا مبا حيبه ويرضاه قال اهللا تبارك وتعاىل



  .................................).١(فمن أطاعه دخل اجلنة
  

كمــــا أوحينــــا إىل نــــوح والنبيــــني مــــن بعــــده وأوحينــــا إىل إبــــراهيم وإمساعيــــل وإســــحق 
*  تينـــا داود زبـــوراســـى وأيـــوب ويـــونس وهـــارون وســـليمان وآويعقـــوب واألســـباط وعي

اهللا موســـى مل نقصصـــهم عليـــك وكلـــم  ورســـال قـــد قصصـــتهم عليـــه مـــن قبـــل ورســـًال 
مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسـل وكـان رسال * تكليما 
وال ميكـن أن نعبـد اهللا مبـا ] ١٦٥-٦٣: سـورة النسـاء، اآليـات[} احكيًمـ ااهللا عزيـزً 

م هم الذين بينوا لنـا مـا حيبـه  والسالمُ  يرضاه إال عن طريق الرسل عليهم الصالةُ  أل
فبــذلك كـــان مــن حكمـــة اهللا أن أرســـل إىل  ،يقربنــا إليـــه عــز وجـــل ويرضــاه، ومـــا اهللاُ 

 اشــاهدً  إنــا أرســلنا إلــيكم رســوًال { :مبشــرين ومنــذرين الــدليل قولــه تعــاىل اخللــق رســًال 
} وبيًال  افعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذً  * عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوًال 

  ]١٦,١٥: سورة املزمل، اآليتني[
* وأطيعـــوا اهللا والرســـول لعلكـــم ترمحـــون { :د مـــن قولـــه تعـــاىلهـــذا حـــق مســـتفا )١(

 }وســارعوا إىل مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضــها الســماوات واألرض أعــدت للمتقــني
ومـــــن يطـــــع اهللا { :ومـــــن قولـــــه تعـــــاىل] ١٣٣-١٣٢: ســـــورة آل عمـــــران، اآليتـــــني[

ـ } ر خالـدين فيهـا وذلـك الفـوز العظـيماورسوله يدخله جنات جتـري مـن حتتهـا األ
ومــن يطــع اهللا ورســوله وخيــش اهللا { :ومــن قولــه تعــاىل] ١٣: ســورة النســاء، اآليــة[

ومـــن يطـــع اهللا { :هِ وقولِـــ] ٥٢: ســـورة النـــور، اآليـــة[ }ويتقـــه فأولئـــك هـــم الفـــائزون
ورســــوله فأولئــــك مــــع الــــذين أنعــــم اهللا علــــيهم مــــن النبيــــني والصــــديقني والشــــهداء 

ومن يطـع اهللا { :هِ وقولِ ] ٦٩اآلية  سورة النساء،[} اوالصاحلني وحسن أولئك رفيقً 
واآليـــات يف ذلـــك  ] ٧١: ســـورة األحـــزاب، اآليـــة[} اعظيًمـــ اورســـوله فقـــد فـــاز فـــوزً 

  كثرية



 اشـــاهدً  إنـــا أرســـلنا إلـــيكم رســـوًال { :تعـــاىل هُ والـــدليل قولُـــ )١(ومـــن عصـــاه دخـــل النـــار
 }يًال وبـ افعصى فرعون الرسـول فأخذنـه أخـذً *  عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوًال 

أن اهللا ال يرضــى أن يشــرك معــه أحــد ) ٢(:الثانيــة] ١٦-١٥: زمــل، اآليتــنيســورة امل[
وأن املســاجد هللا { :والــدليل قولــه تعــاىل. يف عبادتــه ال ملــك مقــرب، وال نــيب مرســل

  ]١٨: سورة اجلن، اآلية[} افال تدعوا مع اهللا أحدً 
ومن : فقيل"  من أىبكل أميت يدخلون اجلنة إال"ومن قوله صلى اهللا عليه وسلم  =

رواه  )١("مـن أطـاعين دخـل اجلنـة ومـن عصـاين دخـل النـار: "يأىب يا رسول اهللا؟ قـال
  .البخاري

ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده { :حق مستفاد من قوله تعاىل اهذا أيضً  )١(
 :هِ وقولِـــ] ١٤: ســـورة النســـاء، اآليـــة[ }فيهـــا ولـــه عـــذاب مهـــني اخالـــدً  ايدخلـــه نـــارً 

ـــ اهللا ورســـوله فقـــد ضـــل ضـــلًال  ومـــن يعـــص{ ] ٣٦: ســـورة األحـــزاب، اآليـــة[ }امبيًن
سـورة اجلـن، [ }ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نـار جهـنم خالـدين فيهـا أبـدا{ هِ وقولِ 
ومـــن عصـــاين : "صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف احلـــديث الســـابق هِ ومـــن قولِـــ] ٢٣: اآليـــة

  ."دخل النار
مـــه أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل ال يرضـــى أن أي املســـألة الثانيـــة ممـــا جيـــب علينـــا عل )٢(

يشــرك معــه يف عبادتــه أحــد، بــل هــو وحــده املســتحق للعبــادة ودليــل ذلــك مــا ذكــره 
} اوأن املســاجد هللا فــال تــدعو مــع اهللا أحــدً { :يف قولــه تعــاىل -رمحــه اهللا  - املؤلــف

  ،افنهى اهللا تعاىل أن يدعو اإلنسان مع اهللا أحدً ] ١٨: سورة اجلن، اآلية[



أن من أطاع الرسول ووحد اهللا ال جيوز له مـواالة مـن حـاد اهللا ورسـوله ولـو   )١(الثةالث
  :كان أقرب قريب، والدليل قوله تعاىل

  
 :وقـــال اهللا عـــز وجـــل ،واهللا ال ينهـــى عـــن شـــيء إال وهـــو ال يرضـــاه ســـبحانه وتعـــاىل

 }ن تشـكروا يرضـه لكـمين عـنكم وال يرضـى لعبـاده الكفـر وإإن تكفروا فإن اهللا غ{
يرضـــى عـــن  ال فـــإن ترضـــوا عـــنهم فـــإن اهللا{ :وقـــال تعـــاىل ]٧: ســـورة الزمـــر، اآليـــة[

ال يرضـاه اهللا سـبحانه  فـالكفر والشـرك] ٩٦: سـورة التوبـة، اآليـة[} القوم الفاسـقني
بل إمنـا أرسـل الرسـل وأنـزل الكتـب حملاربـة الكفـر والشـرك والقضـاء عليهمـا،  ،وتعاىل

ســــورة [} تكــــون فتنــــة ويكــــون الــــدين كلــــه هللاوقــــاتلوهم حــــىت ال { :قــــال اهللا تعــــاىل
وإذا كـــان اهللا ال يرضـــى بـــالكفر والشـــرك فـــإن الواجـــب علـــى ] ٣٩: األنفـــال، اآليـــة

ما، ألن املؤمن رضاه وغضبه تبع رضا اهللا وغضـبه، فـيغض ملـا  املؤمن أن ال يرضى 
ر ويرضــى مبــا يرضــاه اهللا عــز وجــل، وكــذلك إذا كــان اهللا ال يرضــى الكفــ ضــب اهللاَ غْ يُـ 

مـــا والشـــرك أمـــره خطـــري قـــال اهللا عـــز . وال الشـــرك فإنـــه ال يليـــق مبـــؤمن أن يرضـــى 
ســــورة [} إن اهللا ال يغفــــر أن يشــــرك بــــه ويغفــــر مــــا دون ذلــــك ملــــن يشــــاء{ :وجــــل

اهللا فقـــد حـــرم اهللا عليـــه اجلنـــة إنـــه مـــن يشـــرك بـــ{ :وقـــال تعـــاىل] ٤٨: النســـاء، اآليـــة
وقـال النـيب صـلى ] ٧٢: املائـدة، اآليـةسـورة [} واه النار وما للظاملني مـن أنصـارومأ

دخــل اجلنــة، ومــن لقيــه يشــرك بــه  امــن لقــي اهللا ال يشــرك بــه شــيئً " :اهللا عليــه وســلم
  .)١("دخل النار اشيئً 

  الوالء والرباء، والوالء والرباء هُ أي املسألة الثالثة مما جيب علينا علمُ  )١(

                                        
ومسلم، كتاب اإلميان، . وامن خص دون قوم كراهية أن ال يفهم: رواه البخاري، كتاب العلم، باب)١(

  . من مات ال يشرك باهللا شيًئا دخل اجلنة: باب



  



ن حـــاد اهللا ورســـوله ولـــو كـــانوا ن مـــال جتــد قومـــا يؤمنـــون بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر يــوادو { 
م اإلميــان وأيــدهم آ م أولئــك كتــب يف قلــو م أو عشــري بــاءهم أو أبنــاءهم أو إخــوا

ــار خالــدين فيهــا رضــي اهللا عــنهم  بــروح منــه ويــدخلهم جنــات جتــري مــن حتتهــا األ
: سورة اجملادلـة، اآليـة[ } أال إن حزب اهللا هم املفلحونورضوا عنه أولئك حزب اهللا

٢٢[  
  
منـوا هـا الـذين آأيا يـ{ :قـال اهللا عـز وجـل .صل عظيم جاءت فيه النصوص الكثريةأ

] ١١٨: ســورة آل عمـران، اآليــة[} كـم ال يــألونكم خبـاًال ال تتخـذوا بطانـة مــن دونَ 
 هم أوليـاءُ منوا ال تتخذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعُضـا أيها الذين آي{ :وقال تعاىل

سـورة املائـدة، [} ن اهللا ال يهدي القوم الظـاملنيبعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إ
ــ{ :وقــال ســبحانه وتعــاىل] ٥١: اآليــة منــوا ال تتخــذوا الــذين اختــذوا ا أيهــا الــذين آي

 إن  مــن الــذين أوتــوا الكتــب مــن قــبلكم والكفــار أوليــاء واتقــوا اهللا اديــنكم هــزوا ولعًبــ
هــا الــذين امنــوا ال ا أييــ{ :وقــال تعــاىل] ٥٧: ســورة املائــدة، اآليــة[} كنــتم مــؤمنني

باءكم وإخوانكم أوليـاء إن اسـتحبوا الكفـر علـى اإلميـان ومـن يتـوهلم مـنكم تتخذوا آ
ــــــك هــــــم الظــــــاملون  ــــــاؤكم وإخــــــوانكم وأزواجكــــــم قــــــل إن كــــــان آ* فأولئ ــــــاؤكم وأبن ب

ا أحب إليكم ا كم وأموالٌ وعشريتُ  قرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضو
ســبيله فرتبصــوا حــىت يــأيت اهللا بــأمره واهللا ال يهــدى القــوم مــن اهللا ورســوله وجهــاد يف 

قــد كانــت لكــم { :وقــال عــز وجــل] ٢٤-٢٣: ســورة التوبــة، اآليتــني[} الفاســقني
منكم وممـا تعبـدون مـن  لذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاءأسوة حسنة يف إبراهيم وا

  دون اهللا



سـورة [} حىت تؤمنوا باهللا وحـده اكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدً 
وألن مــواالة مــن حــاد اهللا ومداراتــه تــدل علــى أن مــا يف . اآليــة] ٤: املمتحنــة، اآليــة

قلـــب اإلنســـان مـــن اإلميـــان بـــاهللا ورســـوله ضـــعيف؛ ألنـــه لـــيس مـــن العقـــل أن حيـــب 
م ومعـاونتهم علـى مـا  ااإلنسان شيئً  هو عدو حملبوبه، ومواالة الكفار تكـون مبناصـر

ـــا هـــم  م تكـــون بفعـــل األســـباب الـــيت تكـــون  ـــه مـــن الكفـــر والضـــالل، ومـــواد علي
م   فتجــده يــوادهم أي يطلــب ودهــم بكــل طريــق، وهــذا ال شــك ينــايف اإلميــانَ  ،مــود

ه ولــو كــان أقــرب اهللا ورســولَ  اداة مــن حــادَّ َعــعلــى املــؤمن مُ  ، فالواجــبُ هُ ه أو كمالَــكلَّــ
  .مينع نصيحته ودعوته للحققريب إليه، وبغضه والبعد عنه ولكن هذا ال 



أن تعبــــــد اهللا  ):٦(إبـــــراهيم) ٥(ملـــــة) ٤(أن احلنيفيـــــة ):٣(لطاعتـــــه) ٢(أرشـــــدك اهللا) ١(علـــــما
  ..................................) ٨(له الدين اخملصً ) ٧(وحده

  
  .تقدم الكالم على العلم فال حاجة إىل إعادته هنا )١(
  .طريق احلق االستقامة على: الرشد )٢(
  .للمحظور اللمأمور وتركً  موافقة املراد فعًال : الطاعة )٣(
  .ة على اإلخالص هللا عز وجلي امللة املائلة عن الشرك، املبنيه: احلنيفية )٤(
  .أي طريقه الديين الذي يسري عليه الصالة والسالم )٥(
ســورة [} إبــراهيم خلــيال اهللا واختــذ{ :قــال عــز وجــل ،إبــراهيم هــو خليــل الــرمحن )٦(
كــرر ذكــر منهجــه يف مواضــع كثــرية وقــد ت ،وهــو أبــو األنبيــاء] ١٢٥: ســاء، اآليــةالن
  .قتداء بهلال
والعبـــادة مبفهومهـــا " أن احلنيفيـــة"يف قـــول " أن"هـــذه خـــرب " أن تعبـــد اهللا"قولـــه  )٧(

بفعـل أوامـره واجتنـاب نواهيـه علـى الوجـه الـذي  االتـذلل هللا حمبـة وتعظيًمـ"العام هـي 
فقـد قـال شـيخ  - يعـني تفصـيلها - املفهـوم اخلـاص للعبـادةأما ". جاءت به شرائعه

سم جـامع لكـل مـا حيبـه اهللا ويرضـاه مـن العبادة ا: "- رمحه اهللا-ابن تيمية  اإلسالم
ـــــة  ،والصـــــالة ،كـــــاخلوف، واخلشـــــية، والتوكـــــل  ،األقـــــوال، واألعمـــــال الظـــــاهرة والباطن

  .وغري ذلك من شرائع اإلسالم ،والزكاة، والصيام
واملـــراد بـــه أن يقصـــد املـــرء بعبادتـــه وجـــه اهللا عـــز وجـــل  ،هـــو التنقيـــةاإلخـــالص  )٨(

  اوال نبيً  امقربً  اوالوصول إىل دار كرامته حبيث ال يعبد معه غريه ال ملكً 



ومـا خلقـت اجلـن { :أمر اهللا مجيـع النـاس وخلقهـم هلـا كمـا قـال اهللا تعـاىل) ١(وبذلك
ـــ[} واألنـــس إال ليعبـــدون ) ٢(معـــىن يعبـــدون يوحـــدونو ] ٥٦: ذاريات، اآليـــةســـورة ال

..............  
  

ومــا كــان مــن  اتبــع ملــة إبــراهيم حنيًفــمث أوحينــا إليــك أن ا{ :قــال اهللا تعــاىل ،مرســًال 
ومـــن يرغـــب عـــن ملـــة { :وقـــال اهللا تعـــاىل] ١٢٣: ســـورة النحـــل، اآليـــة[} املشـــركني

* ني إبراهيم إال من سفه نفسه ولقـد اصـطفينه يف الـدنيا وإنـه يف اآلخـرة ملـن الصـاحل
ـا إبـرا* إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العـاملني هيم بنيـه ويعقـوب يـا ووصـى 

ســــورة البقــــرة، [} صــــطفى لكــــم الــــدين فــــال متــــوت إال وأنــــتم مســــلمونبــــين إن اهللا ا
  ]١٣٢-١٣٠: اآليات

له الـدين أمـر اهللا مجيـع النـاس وخلقهـم هلـا،   اأي باحلنيفة وهي عبادة اهللا خملصً  )١(
نـوحي إليـه أنـه ال إلـه إال  وما أرسلنا من قبلـك مـن رسـول إال{ : تعاىلكما قال اهللا

وبني اهللا عز وطل يف كتابه أن اخللق إمنـا ] ٢٥: سورة األنبياء، اآلية[} عبدونأنا فا
سورة الـذاريات، [} نس إال ليعبدونوما خلقت اجلن واإل{ :خلقوا هلذا فقال تعاىل

  ]٥٦:اآلية
وعلــى أي  ،إال فقــد ســبق لــك معــىن العبــادةو  ،العبــادةيعــين التوحيــد مــن معــىن  )٢(

ا أعم من جمرد التوحيد   .شيء تطلق وأ
  :علم أن العبادة نوعانوا

وهــذه شــاملة جلميــع اخللــق ال  ،وهــي اخلضــوع ألمــر اهللا تعــاىل الكــوين ،عبــادة كونيــة
الــرمحن  اوات واألرض إال آيتإن كــل مــن يف الســم{ :خيــرج عنهــا أحــد لقولــه تعــاىل

  فهي شاملة للمؤمن والكافر،] ٩٣: سورة مرمي، اآلية[} اعبدً 



  .................) ١(إفراد اهللا بالعبادة: وهو ،وأعظم ما أمر اهللا به التوحيد
  
  .الرب والفاجرو 

مبـــن  وهــذه خاصــة ،وهـــي اخلضــوع ألمــر اهللا تعــاىل الشـــرعي ،عبــادة شــرعية: والثــاين
وعبــاد الــرمحن الــذين { :ثــل قولــه تعــاىلتبــع مــا جــاءت بــه الرســل مأطــاع اهللا تعــاىل وا

فـالنوع األول ال حيمـد عليـه ] ٦٣: سورة الفرقان، اآليـة[} ميشون على األرض هونا
وصــرب علــى  ،اإلنســان ألنــه بغــري فعلــه لكــن قــد حيصــل منــه مــن شــكر عنــد الرخــاء

  .البالء خبالف النوع الثاين فإنه حيمد عليه
وهـذا ال يتحقـق إال  ،اجعـل الشـيء واحـدً  د، أيد يوحِّ مصدر وحَّ  التوحيد لغةً  )١(

ــ بنفــي وإثبــات، إنــه ال يــتم : نقــول فمــثًال  ،د وإثباتــه لــهنفــي احلكــم عمــا ســوى املوحَّ
لإلنسان التوحيد حىت يشـهد أن ال إلـه إال اهللا فينفـي األلوهيـة عمـا سـوى اهللا تعـاىل 

  .ويثبتها هللا وحده
أي أن تعبــد " اد اهللا بالعبــادةالتوحيــد هــو إفــر : "ويف االصــطالح عرفــه املؤلــف بقولــه

وال  اوال رئيًسـ امقربًـ ا، وال ملًكـمرسـًال  ا، ال تشرك به نبيًـااهللا وحده ال تشرك به شيئً 
، ورغبــة ورهبــة، امــن اخللــق، بــل تفــرده وحــده بالعبــادة حمبــة وتعظيًمــ اوال أحــدً  املًكــ

الـــذي  التوحيــد الــذي بعثـــت الرســل لتحقيقــه ألنــه هــو -رمحــه اهللا  -ومــراد الشــيخ 
  .حصل به اإلخالل من أقوامهم
  ".إفراد اهللا سبحانه وتعاىل مبا خيتص به: "وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو

  :وأنواع التوحيد ثالثة
  إفراد اهللا سبحانه وتعاىل باخللق، وامللك"وهو  ،توحيد الربوبية: األول



...............................................  
  
  

وقـال ] ٦٢: سورة الزمر، اآليـة[} اهللا خلق كل شيء{ :اهللا عز وجل قال" والتدبري
} هــل مــن خــالق غــري اهللا يــرزقكم مــن الســماء واألرض ال إلــه إال اهللا هــو{ :تعــاىل

تبارك الذي بيده امللك وهـو علـى كـل شـيء { :وقال تعاىل] ٣: سورة فاطر، اآلية[
لــق واألمــر تبــارك اهللا رب أال لــه اخل{ :وقــال تعــاىل] ١: ســورة امللــك، اآليــة[} قــدير

  ].٥٤: سورة األعراف، اآلية[} العاملني
ال يتخـــــذ  اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل بالعبـــــادة بـــــأن إفـــــراد"توحيـــــد األلوهيـــــة وهـــــو : الثـــــاين

  ".يعبده ويتقرب إليه كما يعبد اهللا تعاىل ويتقرب إليه ااإلنسان مع اهللا أحدً 
ى به نفسـه ووصـف بـه تعاىل مبا مسَّ إفراد اهللا "توحيد األمساء والصفات وهو : الثالث

نفسه يف كتابه، أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسـلم وذلـك بإثبـات مـا أثبتـه، 
  ".ونفي ما نفاه من غري حتريف، وال تعطيل، ومن غري تكييف، وال متثيل

ومراد املؤلـف هنـا توحيـد األلوهيـة وهـو الـذي ضـل فيـه املشـركون الـذين قـاتلهم النـيب 
ضـــهم وديـــارهم وســـىب نســـاءهم عليـــه وســـلم واســـتباح دمهـــم وأمـــواهلم وأر صـــلى اهللا 
 :قـال تعـاىل. مـا يعـاجل الرسـل أقـوامهم علـى هـذا النـوع مـن التوحيـد وأكثـر، وذريتهم

فالعبـادة ] ٢٩: سـورة النحـل، اآليـة[} عبـدوا اهللاأن ا ولقد بعثنا يف كل أمة رسوًال {
ذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيـد  ال تصح إال اهللا عز وجل، ومن أخل 
بتوحيـــد الربوبيـــة  كـــامًال   اإقـــرارً  يقـــر الربوبيـــة واألمســـاء والصـــفات، فلـــو فـــرض أن رجـــًال 

يتقــرب  الـه قربانًــ رُ ذِ ْنــواألمسـاء والصــفات ولكنـه يــذهب إىل القـرب فيعبــد صـاحبه أو يَـ 
  به إليه فإنه



ــــى عنــــه الشــــرك، ــــدليل إىل ،دعــــوة غــــريه معــــه: وهــــو وأعظــــم مــــا   : قولــــه تعــــاىلوال
  ]٣٦: سورة النساء اآلية[ )١(}اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئً وا{

اهللا فقـد حـرم اهللا عليـه إنـه مـن يشـرك بـ{ :مشرك كافر خالـد يف النـار قـال اهللا تعـاىل
وإمنــا كــان ] ٧٢: ســورة املائــدة، اآليــة[} واه النــار ومــا للظــاملني مــن أنصــاراجلنــة ومــأ
 ألنــه األصــل الــذي ينبــين عليــه الــدين كلــه، وهلــذا بــدأ بــه مــا أمــر اهللا أعظــمَ  التوحيــدُ 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوة إىل اهللا، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به
ى اهللا عنه الشرك) ١( وذلك ألن أعظم احلقوق هو حق اهللا عـز وجـل  ،أعظم ما 

قـال اهللا  ،هللا عـز وجـلفإذا فرط فيه اإلنسان فقد فرط يف أعظم احلقوق هو توحيـد ا
ومــن { :وقــال تعــاىل] ١٣:ســورة لقمــان، اآليــة[ }إن الشــرك لظلــم عظــيم{ :تعــاىل

ــ ايشــرك بــاهللا فقــد أفــرتى إمثًــ  :وقــال عــز وجــل] ٤٨: ســورة النســاء، اآليــة[ }اعظيًم
وقـــال ] ١١٦: ســـورة النســـاء، اآليـــة[ }ابعيـــدً  ومـــن يشـــرك بـــاهللا فقـــد ضـــل ضـــالًال {

فقــد حــرم اهللا عليــه اجلنــة ومــأواه النــار ومــا للظــاملني مــن  إنــه مــن يشــرك بــاهللا{ :تعــاىل
إن اهللا ال يغفـــر أن يشـــرك بـــه { :وقـــال تعـــاىل] ٧٢: ســـورة املائـــدة، اآليـــة[} أنصـــار

وقــال النــيب صــلى اهللا ] ٤٨: ســورة النســاء اآليــة[} ويغفــر مــا دون ذلــك ملــن يشــاء
عليــه الصــالة  وقــال. )١("وهــو خلقــك اأعظــم الــذنب أن جتعــل هللا نــدً : "عليــه وســلم

 ابـه شـيئً  من لقـي اهللا ال يشـركُ : "والسالم فيما رواه مسلم عن جابر، رضي اهللا عنه
  وقال )٢(" دخل النار ابه شيئً  ومن لقيه يشركُ  ،دخل اجلنة

                                        
". يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك: "قوله تعاىل: رواه البخاري كتاب التوحيد، باب )١(

  . كون الشرك أقبح الذنوب: ومسلم، كتاب اإلميان، باب
  . رك باهللا شيًئا دخل اجلنةمن مات ال يش: رواه ومسلم، كتاب اإلميان، باب )٢(



  ..... الثالثـــــــــة الـــــــــيت جيـــــــــب علـــــــــى اإلنســـــــــان) ١(مـــــــــا األصـــــــــول: ل لـــــــــكفـــــــــإذا قيـــــــــ
  
  

 )١("دخــل النــار اون اهللا نــدً مــن مــات وهــو يــدعوا مــن د"النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 
يه عـن  - رمحه اهللا تعاىل -رواه البخاري واستدل املؤلف  ألمر اهللا تعاىل بالعبادة و

: ســورة النســاء، اآليــة[} اعبــدوا اهللا وال تشــركوا بــه شــيئً وا{ :الشــرك بقولــه عــز وجــل
ــى عــن الشــرك بــه، وهــذا يتضــمن إثبــات ] ٣٦ فــأمر اهللا ســبحانه وتعــاىل بعبادتــه و
لعبادة له وحده فمن مل يعبد اهللا سبحانه وتعاىل فهو كـافر مسـتكرب، ومـن عبـد اهللا ا

والشـرك . وعبد معه غـريه فهـو كـافر مشـرك، ومـن عبـد اهللا وحـده فهـو مسـلم خملـص
  .شرك أكرب، وشرك أصغر: نوعان

خلــروج  اوهــو كــل شــرك أطلقــه الشــارع وكــان متضــمنً  ،الشــرك األكــرب: فــالنوع األول
  .ينهاإلنسان عن د
وهو كل عمل قويل أو فعلي أطلق عليه الشرع وصـف  ،الشرك األصغر: النوع الثاين

  .الشرك ولكنه ال خيرج عن امللة
إن اهللا ال يغفــر { :فقـد قـال تعـاىل ،وعلـى اإلنسـان احلـذر مـن الشـرك أكــربه وأصـغره

  ].٤٨: سورة النساء اآلية[} أن يشرك به
ريه، ومـــن ذلـــك أصـــل اجلـــدار وهـــو األصـــول مجـــع أصـــل، وهـــو مـــا يبـــىن عليـــه غـــ )١(

أمل تــر كيــف { :أساســه، وأصــل الشــجرة الــذي يتفــرغ منــه األغصــان، قــال اهللا تعــاىل

                                        
ومن الناس من يتخذ من دون اهللا {: رواه البخاري، كتاب التفسري، سورة البقرة باب قوله تعاىل )١(

  . ١٦٥: اآلية{انداًدا 



ســورة [} كلمــة طيبــة كشــجرة طيبــة أصــلها ثابــت وفرعهــا يف الســماء  ضــرب اهللا مــثًال 
  ]٢٤: إبراهيم، اآلية



  ...........................)٢(معرفة العبد ربه : ؟ فقل)١(معرفتها 
  

ا املصنف  إىل األصول اليت يسـأل عنهـا  -اهللا  رمحه -وهذه األصول الثالثة يشري 
  من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟: اإلنسان يف قربه

وذلـك مـن أجـل  ؛هذه املسألة بصيغة السـؤال - رمحه اهللا تعاىل -أورد املؤلف  )٢(
ــا مســألة عظيمــة وأصــول كبــرية؛ وإمنــا قــ إن هــذه هــي : الأن ينتبــه اإلنســان هلــا؛ أل

ا هي األصـول الـيت يسـال عنهـا  األصول الثالثة اليت جيب على اإلنسان معرفتها أل
املرء يف قربه إذا دفن وتوىل عنه أصحابه أتاه ملكـان فأقعـداه فسـأاله مـن ربـك؟ ومـا 

ريب اهللا، وديين اإلسالم، ونبيـي حممـد، وأمـا : دينك؟ ومن نبيك؟ فأما املؤمن فيقول
  .هفقلتُ  اها ال أدري، مسعت الناس يقولون شيئً  نافق فيقول هااملرتاب أو امل

  :معرفة اهللا تكون بأسباب )٢(
ومعرفـة عظـيم  فإن ذلك يؤدي إىل معرفتـه ،منها النظر والتفكر يف خملوقاته عز وجل

أو مل ينظـــروا يف ملكـــوت { :قـــال اهللا تعـــاىل ،ورمحتـــه ســـلطانه ومتـــام قدرتـــه وحكمتـــه
وقـال ] ١٨٥: سـورة األعـراف، اآليـة[} لق اهللا من شيءالسماوات واألرض وما خ

ســـورة [} إمنـــا أعظكـــم بوحـــدة أن تقومـــوا هللا مثـــىن وفـــرادى مث تتفكـــروا{ :عـــز وجـــل
خــتالف الليــل اوات واألرض واإن يف خلــق الســم{ :وقــال تعــاىل] ٤٦: ســبأ، اآليــة

 :وقــال عــز وجــل] ١٩٠: ســورة آل عمــران، اآليــة[} والنهــار آليــات ألويل األلبــاب
وات واألرض آليـــات لقـــوم اومـــا خلـــق اهللا يف الســـمإن يف اخـــتالف الليـــل والنهـــار {

إن يف خلــق الســماوات { :وقــال ســبحانه وتعــاىل] ٦: ســورة يــونس، اآليــة[} يتقــون
واألرض واخــتالف الليــل والنهــار والفلــك الــيت جتــري يف البحــر مبــا ينفــع النــاس ومــا 

  أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض
  )١(ودينه



  



ا وبـث فيهـا مـن كـل دابـة وتصـريف الريـاح والسـحاب املسـخر بـني السـماء  بعد مو
  ]١٦٤: سورة البقرة، اآلية[} واألرض آليات لقوم يعقلون

ومن أسباب معرفـة العبـد ربـه النظـر يف آياتـه الشـرعية وهـي الـوحي الـذي جـاءت بـه 
فيهـا مـن املصـاحل العظيمـه  الرسل عليهم الصالة والسالم فينظر يف هذه اآليـات ومـا

ـا، فـإذا نظـر فيهـا وتاملهـا ومـا  اليت ال تقوم حياة اخللق يف الدنيا وال يف اآلخرة إال 
اشـــتملت عليـــه مـــن العلـــم واحلكمـــة ووجـــد انتظامهـــا موافقتهـــا ملصـــاحل العبـــاد عـــرف 

أفــال يتــدبرون القــرءان ولــو كــان مــن { :بــذلك ربــه عــز وجــل كمــا قــال اهللا عــز وجــل
  ]٨٢: سورة النساء، اآلية[} ااهللا لوجدوا فيه أختلفا كثريً عند غري 

ومنها ما يلقى اهللا عز وجل يف قلب املؤمن من معرفة اهللا سبحانه وتعاىل حىت كأنـه 
يـــرى ربـــه رأي العـــني قـــال النـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم ن حـــني ســـاله جربيـــل مـــال 

  )١(". فإنه يراك أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه: "اإلحسان؟ قال
أي معرفة األصل الثاين وهو دينه الذي كلف العمل به ما تضمنه مـن احلكمـة ) ١(

والرمحــة ومصــاحل اخللــق، ودرء املفاســد عنهــا، وديــن اإلســالم مــن تأملــه حــق التأمــل 
علــى الكتــاب والســنة عــرف أنــه ديــن احلــق، وأنــه الــدين الــذي ال تقــوم  امبينًــ تــأمًال 

وال ينبغــي أن نقــيس اإلســالم مبــا عليــه املســلمون اليــوم، فــإن مصــاحل اخللــق إال بــه، 
  املسلمني قد فرطوا يف أشياء كثرية وارتكبوا

                                        
  . بيان أركان اإلميان واإلسالم: أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب )١(



  .)١(صلى اهللا عليه وسلم  اونبيه حممدً 
ــــــل لــــــك ــــــع العــــــاملني : فقــــــل ؟)٢(مــــــن ربــــــك: فــــــإذا قي ــــــذي ربــــــاين ورىب مجي ريب اهللا ال

  ....،)٣(بنعمه
  
  

الـبالد اإلسـالمية يعـيش يف بعـض الـبالد حماذير عظيمـة حـىت كـأن العـائش بيـنهم يف 
  .اإلسالمية يعيش يف جو غري إسالمي

متضــــمن جلميــــع املصــــاحل الــــيت تضــــمنتها  - حبمــــد اهللا تعــــاىل -والــــدين اإلســــالمي 
لكــل زمــان ومكــان وأمــة، ومعــىن كونــه  ااألديــان الســابقة متميــز عليهــا بكونــه صــاحلً 

مصـاحل األمـة يف أي زمـان نـايف أن التمسـك بـه ال ي: لكل زمان ومكـان وأمـة اصاحلً 
فـدين  بل هو صالحها، ولـيس معنـاه أنـه خاضـع لكـل زمـان ومكـان وأمـة، ،ومكان

بكــل خلــق  اإلســالم يــأمر بكــل عمــل صــاحل وينهــي عــن كــل عمــل ســيء فهــو يــأمر
  .افلفاضل، وينهى عن كل خلق س

لم، صـلى اهللا عليـه وسـ اهذا هو األصل الثالث وهـو معرفـة اإلنسـان نبيـه حممـدً  )١(
وحتصــــل بدراســــة حيــــاة النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ومــــا كــــان عليــــه مــــن العبــــادة، 
واألخـــالق، والـــدعوة إىل اهللا عـــز وجـــل، واجلهـــاد يف ســـبيله وغـــري ذلـــك مـــن جوانـــب 

 إنســان يريــد أن يــزداد معرفــة بنبيــه حياتــه عليــه الصــالة والســالم، وهلــذا ينبغــي لكــل
 حربـــه وســـلمه، وشـــدته ورخائـــه ومجيـــع بـــه أن يطـــالع مـــن ســـريته مـــا تيســـر يف اوإميانًـــ
نســأل اهللا عــز وجــل أن جيعلنــا مــن املتبعــني لرســوله صــلى اهللا عليــه وســلم،  ،أحوالــه

  .نه وليه والقادر عليه، وأن يتوفانا على ذلك إاوظاهرً  اباطنً 
  .أي من هو ربك الذي خلقك، وأمدك، وأعدك، ورزقك )٢(
  ا تقومي املرىب، ويشعر الرتبية هي عبارة عن الرعاية اليت يكون )٣(



  



احلمــــــد هللا رب {: والــــــدليل قولــــــه تعــــــاىل) ١(وهـــــو معبــــــودي لــــــيس يل معبــــــود ســــــواه 
  وكل ما سوى اهللا عامل] ٢: سورة الفاحتة، اآلية[ )٢(}العاملني

  
الذي ربـاين ورىب : "أن الرب مأخوذ من الرتبية ألنه قال -رمحه اهللا  -كالم املؤلف 

ـــه،  فكـــل" مجيـــع العـــاملني بنعمـــه العـــاملني قـــد ربـــاهم اهللا بنعمـــه وأعـــدهم ملـــا خلقـــوا ل
فمـــن ربكمـــا يـــا { :وأمـــدهم برزقـــه قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل يف حمـــاورة موســـى وفرعـــون

: ســورة طــه، اآليتــني[ }قــال ربنــا الــذي أعطــى كــل شــيء خلقــه مث هــدى* موســى 
  .فكل أحد من العاملني قد رباه اهللا عز وجل بنعمه] ٥٠-٤٩

وإن { :جل على عباده كثـرية ال ميكـن حصـرها قـال اهللا تبـارك وتعـاىلونعم اهللا عز و 
فـــاهللا هـــو الـــذي خلقـــك ] ١٨: ســـورة النحـــل، اآليـــة[ }تعـــدوا نعمـــة اهللا ال حتصـــوها

  .وأعدك، وأمدك ورزقك فهو وحده املستحق للعبادة
، أفعــل مـا يــأمرين بــه، اوحمبـة وتعظيًمــ اأي وهـو الــذي أعبــده وأتـذلل لــه خضــوعً  )١(

مـــا ينهـــاين عنـــه، فلـــيس يل أحـــد أعبـــده ســـوى اهللا عـــز وجـــل، قـــال اهللا تبـــارك وأتـــرك 
نـــــوحي إليـــــه أنـــــه ال إلـــــه إال أنـــــا  ومـــــا أرســـــلنا مـــــن قبلـــــك مـــــن رســـــول إال{ :وتعـــــاىل

ومــــا أمــــروا إال ليعبــــدوا اهللا { :وقــــال تعــــاىل] ٢٥: ســــورة األنبيــــاء اآليــــة[ }عبــــدونفا
ســورة [} كــاة وذلــك ديــن القيمــةخملصــني لــه الــدين حنفــاء ويقيمــوا الصــالة ويؤتــوا الز 

  ]٥: البينة، اآلية
جلميـــع اخللـــق بقولـــه  اســـتدل املؤلـــف رمحـــه اهللا لكـــون اهللا ســـبحانه وتعـــاىل مربًيـــا )٢(

يعـين الوصـف بالكمـال ] ٢: سـورة الفاحتـة، اآليـة[} احلمد هللا رب العاملني{ :تعاىل
عم وخــــالقهم أي مــــربيهم بــــالن} رب العــــاملني{ .واجلــــالل والعظمــــة هللا تعــــاىل وحــــده

  .ومالكهم، واملدبر هلم كما شاء عز وجل



؟ فقــــل بآياتــــه )٢(، فــــإذا قيــــل لــــك مب عرفــــت ربــــك )١(وأنــــا واحــــد مــــن ذلــــك العــــامل 
ات ومــن آياتــه الليــل والنهــار والشــمس والقمــر، ومــن خملوقاتــه الســماو ) ٣(وخملوقاتــه 

  .)٤(وما بينهما  السبع واألرضون السبع ومن فيهن
ــــ العــــامل كلــــه مــــن )١(

ً
ــــم عَ  اســــوى اهللا، ومســــو عامل م علــــى خــــالقهم ومــــالكهم َلــــأل

  .ومدبرهم ففي كل شيء آية هللا تدل على أنه واحد
ذا واحد من ذلك العامل، وإذا كان ريب وجب علي أن أعبده وحده   .وأنا اجمليب 

  بأي شيء عرفت اهللا عز وجل؟: أي إذا قيل لك )٢(
  .عرفته بآياته وخملوقاته: فقل

  .مجع آية وهي العالمة على الشيء اليت تدل عليه وتبينه: اآليات )٣(
كونيــة وشــرعية، فالكونيــة هــي املخلوقــات، والشــرعية هــي : وآيــات اهللا تعــاىل نوعــان

بآياتــه "الــوحي الــذي أنزلــه اهللا علــى رســله، وعلــى هــذا يكــون قــول املؤلــف رمحــه اهللا 
ـــه ـــ" وخملوقات ـــا اآليـــات مـــن بـــاب العطـــف اخلـــاص علـــى العـــام إذا فســـرنا اآلي ات بأ

أو مــن بــاب عطــف املبــاين املغــاير إذا خصصــنا اآليــات باآليــات . الكونيــة والشــرعية
وعلــى كــل فــاهللا عــز وجــل يعــرف بآياتــه الكونيــة وهــي املخلوقــات العظيمــة . الشــرعية

وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ احلكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها 
  .لى املصاحل، ودفع املفاسدع واالشتمالمن العدل، 

  دتدل على أنه واح       ة وفي كل شيء له آي
كـــل هـــذه مـــن آيـــات اهللا الدالـــة علـــى كمـــال القـــدرة، وكمـــال احلكمـــة، وكمـــال ) ٤(

  احلكمة، وكمال



...............................................  
  
  

ـا تسـري سـريً  منـذ  ابـديعً  امنتظًمـ االرمحة، فالشـمس آيـة مـن آيـات اهللا عـز وجـل لكو
خلقهــا اهللا عــز وجــل وإىل أن يــأذن اهللا تعــاىل خبــراب العــامل، فهــي تســري ملســتقر هلــا  

ســورة [ }والشــمس جتــري ملســتقر هلــا ذلــك تقــدير العزيــز العلــيم{ :كمــا قــال تعــاىل
، أمــا حجمهــا فعظــيم وآثارهــاوهــي مــن آيــات اهللا تعــاىل حبجمهــا ] ٣٨: يــس، اآليــة
ار، والبحار ف آثارهاكبري، وأما  ما حيصل منها من املنافع لألجسام واألشجار واأل

وغــري ذلــك، فــإذا نظرنــا إىل الشــمس هــذه اآليــة العظيمــة مــا مــدى البعــد الــذي بيننــا 
ــا هــذه احلــرارة العظيمــة، مث أنظــر مــاذا حيــدث فيهــا  وبينهــا مــع ذلــك فإننــا جنــد حرار

ــا تــوفري أمــوال كثــري  ة علــى النــاس فــإن النــاس يف مــن اإلضــاءة العظيمــة الــيت حيصــل 
ـا مصـلحة كبـرية للنـاس مـن تـوفري أمـواهلم  ،النهار يستغنون عن كل إضاءة وحيصـل 

  .ويعد هذا من اآليات اليت ال ندرك إال اليسري منها
والقمــر { كــذلك القمــر مــن آيــات اهللا عــز وجــل حيــث قــدره منــازل لكــل ليلــة منزلــة

 افهو يبدو صـغريً ] ٣٩: ورة يس، اآليةس[} قدرنه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي
نـه خيلـق ث إحىت يكمل مث يعود إىل الـنقص، وهـو يشـبه اإلنسـان حيـ امث يكرب رويدً 

 ،مــن ضــعف مث ال يــزال يرتقــى مــن قــوة إىل قــوة حــىت يعــود إىل الضــعف مــرة أخــرى
  .فتبارك اهللا أحسن اخلالقني



لقمــــر ال تســــجدوا مس واآياتــــه الليــــل والنهــــار والشــــومــــن { :قولــــه تعــــاىل) ١(والــــدليل
ســــورة [} للشــــمس وال للقمــــر واســــجدوا هللا الــــذي خلقهــــن إن كنــــتم إيــــاه تعبــــدون

إن ربكـــــم اهللا الـــــذي خلـــــق الســـــماوات { :تعـــــاىل) ٢(وقولـــــه ] ٣٧: فصـــــلت، اآليـــــة
مث اســــتوى علــــى العــــرش يغشــــي الليــــل والنهــــار يطلبــــه حثيثــــا  أيــــامواألرض يف ســــتة 

أال لـــــه اخللـــــق واألمـــــر تبـــــارك اهللا رب والشـــــمس والقمـــــر والنجـــــوم مســـــخرات بـــــأمره 
  ]٥٤: سورة األعراف، اآلية[} العاملني

  
أي والــدليل علــى أن الليــل والنهــار، والشــمس والقمــر مــن آيــات اهللا عــز وجــل  )١(

إخل أي من العالمات البينـة املبينـة ملـدلوهلا  ...}ومن آياته الليل والنهار{ قوله تعاىل
ما واختالف هما، وما أودع اهللا فيهما من مصاحل العباد وتقلبـات الليل والنهار يف ذا

مـا وسـريمها وانتظامهمـا ومـا حيصـل بـذلك  أحواهلم، وكـذلك الشـمس والقمـر يف ذا
  .من مصاحل العباد ودفع مضارهم

ـــى اهللا تعـــاىل العبـــا يف  اعظيًمـــ ايســـجدوا للشـــمس أو القمـــر وإن بلغـــا مبلًغـــ د أنمث 
ما ال يستحقان العباد ا خملـوقني، وإمنـا املسـتحق للعبـادة هـو اهللا نفوسهم أل ة لكو

  .تعاىل الذي خلقهن
إن { :تعـــاىل قولـــه وقولـــه أي مـــن األدلـــة علـــى أن اهللا خلـــق الســـماوات واألرض )٢(

  :اآلية وفيها من آيات اهللا }ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض
  شاء خللقهان اهللا خلق هذه املخلوقات العظيمة يف ستة أيام ولو أ: أوًال 



...............................................  
  
  

ا كما تقتضيه حكمته   .بلحظة ولكنه ربط املسببات بأسبا
بــــه كمــــا يليــــق جباللــــه  اخاًصــــ اأنــــه أســــتوى علــــى العــــرش أي عــــال عليــــه علــــوً : اثانًيــــ

  .وهذا عنوان كمال امللك والسلطان ،وعظمته
ن جيعــــل الليـــل غشــــاء للنهــــار، أي غطــــاء لــــه فهــــو  أنــــه يغشــــى الليــــل النهــــار أ: اثالثًـــ

  .كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه
ــ أنــه جعــل الشــمس والقمــر والنجــوم مــذلالت بــأمره جــل ســلطانه يــأمرهن مبــا : ارابًع

  .يشاء ملصلحة العباد
  .عموم ملكه ومتام سلطانه حيث كان له اخللق واألمر ال لغريه: اخامسً 
  .املني كلهمعموم ربوبيته للع: اسادسً 

  



أبعــدوا ربكــم الــذي ) ٣(يأيهــا النــاس { :قولــه تعــاىل) ٢(والــدليل  )١(والــرب هــو املعبــود 
  الذي) ٥(والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ٤(خلقكم 

  
إن ربكـم اهللا الـذي خلـق { :يشري املؤلف رمحه اهللا تعاىل إىل قول اهللا عز وجل )١(

ى العــرش يغشــي الليــل والنهــار يطلبــه الســماوات واألرض يف ســتة أيــام مث اســتوى علــ
حثيثا والشمس والقمـر والنجـوم مسـخرات بـأمره أال لـه اخللـق واألمـر تبـارك اهللا رب 

  ]٥٤: سورة األعراف، اآلية[} العاملني
  .أي الدليل على أن الرب هو املستحق للعبادة )٢(
وحـده ال  ز وجل أن يعبـدوهالنداء موجه جلميع الناس من بين آدم أمرهم اهللا ع )٣(

، ويبني أنه إمنا استحق العبادة لكونه هو اخلالق وحده افال جيعلوا له أندادً شريك له 
  .ال شريك له

عبـدوه ألنـه ربكـم هذه صفة كاشفة تعلل ما سـبق أي ا} الذي خلقكم{ قوله )٤(
علـــيكم أن تعبـــدوه، وهلـــذا  االـــذي خلقكـــم فمـــن أجـــل كونـــه الـــرب اخلـــالق كـــان لزاًمـــ

  .اأقر بربوبية اهللا أن يعبده وحده وإال كان متناقضً نقول يلزم كل من 
أي من أجل أن حتصلوا على التقوى، والتقوى هي اختـاذ وقايـة مـن عـذاب اهللا  )٥(

  .عز وجل بإتباع واجتناب نواهيه



فــأخرج بــه ) ٣(وأنــزل مــن الســماء مــاء ) ٢(والســماء بنــاء ) ١( اجعــل لكــم األرض فراًشــ
ســورة البقــرة، [ )٦(}وأنــتم تعلمــون) ٥( اجتعلــوا هللا أنــدادً  فــال) ٤(لكــم  امــن الثمــرات رزقًــ

  ]٢١-٢٠: اآليتني
نســـتمتع فيهـــا مـــن غـــري مشـــقة وال تعـــب كمـــا ينـــام  اومهـــادً  اأي جعلهـــا فراًشـــ )١(

  .اإلنسان على فراشه
ن البناء يصري فوق السـماء بنـاء ألهـل األرض وهـي سـقف حمفـوظ  أي فوقنا أل )٢(

ـــا معرضـــونوهـــم عـــن آ االســـماء ســـقفا حمفوظًـــ وجعلنـــا{ :كمـــا قـــال اهللا تعـــاىل } يا
  ]٣٢: سورة األنبياء، اآلية[
لكـم منـه شـراب { :كما قال تعاىل  اأي أنزل من العلو من السحاب ماء طهورً  )٣(

  ]١٠: سورة النحل اآلية[ }ومنه شجر فيه تسيمون
ســـورة النازعـــات [} لكـــم وألنعـــامكم امتاًعـــ{ :أي عطـــاء لكـــم ويف آيـــة أخـــرى )٤(
  ]٣٣: يةاآل
علوا هلذا الذي خلقكم، وخلق الذين من قبلكم، وجعل لكـم األرض أي ال جت )٥(

لكـم ال  اوالسماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقً  افراشً 
ـا كمـا حتبـون اهللا فـإن ذلـك غـري  اجتعلوا له أندادً  ا كمـا تعبـدون اهللا، أو حتبو تعبـدو

  .اوال شرعً  الئق بكم ال عقًال 
 اأي تعلمون أنه ال نـد لـه وأنـه بيـده اخللـق والـرزق والتـدبري فـال جتعلـوا لـه شـريكً  )٦(

  .يف العبادة



  "اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعبادة : "_) ١(رمحه اهللا تعاىل  –قال ابن كثري 
ا   مثل اإلسالم، واإلميان،: )٢( وأنواع العبادة اليت أمر اهللا 

  
د الــــدين أبــــو الفــــداء إمساعيــــل بــــن عمــــر القرشــــي الدمشــــقي احلــــافظ هــــو عمــــا )١(

املشــهور صــاحب التفســري والتــاريخ مــن تالميــذ شــيخ اإلســالم بــن تيميــة تــويف ســنة 
  .أربع وسبعني وسبعمائة

ملــا بــني املؤلــف رمحــه اهللا تعــاىل أن الواجــب علينــا أن نعبــد اهللا وحــده ال شــريك  )٢(
  .ع العبادة مثل اإلسالم، واإلميان، واإلحسانمن أنوا  اله، بني فيما يأيت شيئً 

وهــذه الثالثــة اإلســالم، واإلميــان، واإلحســان هــي الــدين كمــا جــاء ذلــك فيمــا رواه 
بينمـــا حنـــن عنـــد : "قـــال - رضـــي اهللا عنـــه - بـــن اخلطـــاب مســـلم مـــن حـــديث عمـــرَ 

رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ذات يـوم إذ طلـع علينـا رجـل شـديد بيـاض الثيـاب 
ســواد الشــعر، ال يــرى عليــه أثــر الســفر، وال يعرفــه منــا أحــد حــىت جلــس إىل شــديد 

: النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه علـى فخديـه، قـال
أن تشـهد أن  :رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يا حممد أخربين عن اإلسالم؟ فقـال

الصــالة وتــؤيت الزكــاة، وتصــوم رمضــان،  رســول اهللا، وتقــيم اال إلــه إال الــه وأن حممــدً 
فعجبنــــا لــــه يســــأله  :قــــال. صــــدقت :قــــال. إليــــه ســــبيًال  اســــتطعتوحتــــج البيــــت إن 

خربين عــن اإلميــان؟ قــال أن تــؤمن بــاهللا، ومالئكتــه وكتبــه ورســله، فــأ: قــال. ويصــدقه
ــــؤمن بالقــــدر خــــريه وشــــره ــــوم اآلخــــر، وت فــــأخربين عــــن : قــــال. صــــدقت: قــــال. والي

  تعبد اهللا كأنك تراه أن: اإلحسان؟ قال



واإلحســان؛ ومــه الــدعاء، واخلــوف، والرجــاء، والتوكــل، والرغبــة، والرهبــة، واخلشــوع، 
واخلشية، واإلنابة، واالستعانة، واالستعاذة، واالستغاثة، والذبح، والنذر، وغري ذلك 

ـــا كلهـــا هللا تعـــاىل   وأن{ :والـــدليل قولـــه تعـــاىل .)١(مـــن أنـــواع العبـــادة الـــيت أمـــر اهللا 
فمـن صـرف منهـا  ،]١٨: سـورة اجلـن، اآليـة[} ااملساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدً 

آخـر ال  اومن يدع مـع اهللا إهلًـ{ :لغري اهللا فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعاىل اشيئً 
: سـورة املؤمنـون، اآليـة{ )٢({ برهن له به فإمنا حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكـافرون

١١٧[  
  

ملسـؤول عنهـا بـأعلم ما: فأخربين عن الساعة؟ قـال: قال. ه فإنه يراكفإن مل تكن ترا
ــا؟ قــال. مــن الســائل احلفــاة  أن تلــد األمــة ربتهــا، وأن تــرى: قــال فــأخربين عــن إمارا

 مث قـــال يل يـــا انطلـــق فلبثـــت مليًـــيف البنيـــان، مث ايتطـــاولون  العـــراة العالـــة رعـــاء الشـــاء
ــــاكم : قــــال. أعلــــم اهللا ورســــوله :أتــــدري مــــن الســــائل؟ قلــــت: عمــــر فإنــــه جربيــــل أت

فجعـــل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم هـــذه األشـــياء هـــي الـــدين  )١(" يعلمكـــم ديـــنكم
ا متضمنة للدين كله   .وذلك أ

ه فال حيل صرفها لغـري أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغريه هللا وحده ال شريك ل )١(
  .اهللا تعاىل

ن أنــواع العبــادة وذكــر أن مــن صــرف مجلــة مــ - رمحــه اهللا تعــاىل -ذكــر املؤلــف  )٢(
  وأن املساجد هللا{ :لغري اهللا فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعاىل امنها شيئً 

                                        
حفظه  - لفضيلة شيخنا" الفتاوى والرسائلجمموع " شرح احلديث يف : ، وانظر٤٠تقدم خترجيه ص  )١(

  ١٤٥اجمللد الثالث، ص  –اهللا ورعاه 



وقـــال ربكـــم ادعـــوين { :والـــدليل قولـــه تعـــاىل". الـــدعاء مـــخ العبـــادة: "ويف احلـــديث
 )١(}أســــتجب لكــــم إن الــــذين يســــتكربون عــــن عبــــاديت ســــيدخلون جهــــنم داخــــرين

  ]٦٠: سورة غافر، اآلية[
خـر ال برهـان لـه بـه فإمنـا ومن يـدع مـع اهللا إهلـا آ{ :وبقوله} افال تدعوا مع اهللا أحدً 

ووجـه الداللـة مـن اآليـة األوىل أن اهللا تعـاىل } حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرون
أخــرب أن املســاجد وهــي مواضــع الســجود أو أعضــاء الســجود هللا ورتــب علــى ذلــك 

أي ال تعبـــدوا معـــه غـــريه فتســـجدوا لـــه، ووجـــه } ادً فـــال تـــدعوا مـــع اهللا أحـــ{ :قولـــه
الداللـة مــن اآليـة الثانيــة بـأن اهللا ســبحانه وتعـاىل بــني أن مـن يــدعو مـع اهللا إلــه آخــر 

صــفة  } ال برهــان لــه بــه{ :ويف قولــه} إنــه ال يفلــح الكــافرون{ :فإنــه كــافر ألنــه قــال
ميكـن أن يكـون  كاشفة مبينة لألمر وليست صفة مقيدة خترج ما فيه برهـان ألنـه ال

  .برهان على أن مع اهللا إهلا آخر
يف أدلة أنواع العبادة اليت ذكرهـا يف  -رمحه اهللا تعاىل  - هذا شروع من املؤلف) ١(

ــــه ــــا مثــــل اإلســــالم : "قول ــــيت أمــــر اهللا  ــــواع العبــــادة ال واإلميــــان واإلحســــان ومنــــه وأن
وســيأيت إن شــاء اهللا  بــذكر األدلــة علــى الــدعاء -رمحــه اهللا  -إخل، فبــدأ " ...الــدعاء

مبـا يــروى  -رمحـه اهللا  - سـتدل املؤلــفوا. لـة اإلسـالم واإلميــان واإلحسـانتفصـيل أد
واســتدل كــذلك  )١("الــدعاء مــخ العبــادة: "صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال عــن النــيب

دعــوين أســتجب لكــم إن الــذين يســتكربون عــن عبــاديت وقــال ربكــم ا{ :بقولــه تعــاىل
  فدلت اآلية }سيدخلون جهنم داخرين

                                        
  . حديث غريب من هذا الوجه: وقال. فضل الدعاء: أخرجه الرتمذي، كتاب الدعوات، باب )١(



ســورة آل [ )١(}فــال ختــافوهم وخــافوين إن كنــتم مــؤمنني{ :ودليــل اخلــوف قولــه تعــاىل
  ....................................... ]١٧٥: عمران، اآلية

  
إن الــــذين { :الكرميــــة علــــى أن الــــدعاء مــــن العبــــادة ولــــوال ذلــــك مــــا صــــح أن يقــــال

ن دعـــا غـــري اهللا عـــز وجـــل فمـــ} يســـتكربون عـــن عبـــاديت ســـيدخلون جهـــنم داخـــرين
ومـن . اأو ميتًـ ابشـيء ال يقـدر عليـه إال اهللا فهـو مشـرك كـافر سـواء كـان املـدعو حيًـ

ســقين فــال شــيء ن يقــول يــا فــالن أطعمــين، يــا فــالن امبــا يقــدر عليــه مثــل أ ادعــا حًيــ
مبثل هذا فإنه مشـرك ألن امليـت أو الغائـب ال ميكـن أن  اأو غائبً  افيه، ومن دعا ميتً 

يف الكــون فيكــون  افــدعاؤه إيــاه يــدل علــى أنــه يعتقــد أن لــه تصــرفً  ،ثــل هــذايقــوم مب
  .ابذلك مشركً 

  .ودعاء عبادة ،دعاء مسألة: علم أن الدعاء نوعانوا
ان مـن العبـد فدعاء املسألة هـو دعـاء الطلـب أي طلـب احلاجـات وهـو عبـادة إذا كـ

تقـاد أنـه قـادر كـرمي واسـع فتقار إىل اهللا تعاىل واللجـوء إليـه، واعلربه، ألنه يتضمن اال
وجيوز إذا صدر من العبـد ملثلـه مـن املخلـوقني إذا كـان املـدعو يعقـل . الفضل والرمحة

  .طعمينكما سبق يف قوله القائل يا فالن أالدعاء ويقدر على اإلجابة  
وهذا ال يصح  ،من عقابه الثوابه وخوفً  اوأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبً 

 :صرفه لغري اهللا شرك أكرب خمرج من امللـة وعليـه يقـع الوعيـد يف قولـه تعـاىللغري اهللا و 
: سـورة غـافر، اآليـة[ }إن الذين يستكربون عن عبـاديت سـيدخلون جهـنم داخـرين{
٦٠.[  

أو أذى،  أو ضــررٌ  اخلــوف هــو الــذعر وهــو انفعــال حيصــل بتوقــع مــا فيــه هــالكٌ  )١(
ى اهللا سبحانه وتعاىل عن خوف أولياء ا   .لشيطان وأمر خبوفه وحدهوقد 



وال يشـرك  اصاحلً  فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمًال { :ودليل الرجاء قوله تعاىل
  ........................]١١٠: سورة الكهف، اآلية[ )١(}ابعبادة ربه أحدً 

  
  :واخلوف ثالثة أنواع

ا ال يـالم خوف طبيعي كخوف اإلنسان من السبع والنـار والغـرق وهـذ: النوع األول
فأصــبح يف املدينــة { :عليــه العبــد قــال اهللا تعــاىل عــن موســى عليــه الصــالة والســالم

لكــن إذا كــان هــذا اخلــوف كمــا ذكــر ] ١٨: ســورة القصــص، اآليــة[} يرتقــب اخائًفــ
لـرتك  ا؛ ألن مـا كـان سـببً الرتك واجـب أو فعـل حمـرم كـان حراًمـ االشيخ رمحه اهللا سببً 

فـال ختـافوهم وخـافون إن كنـتم { :ودليـل قولـه تعـاىل ،واجب أو فعل حمرم فهو حـرام
  ]١٧٥: سورة آل عمران، اآلية[ }مؤمنني

  .ا، ويكون غري حممودً اواخلوف من اهللا تعاىل يكون حممودً 
فــاحملمود مــا كانــت غايتــه أن حيــول بينــك وبــني معصــية اهللا حبيــث حيملــك علــى فعــل 

القلــب واطمــأن وغلــب الواجبــات وتــرك احملرمــات، فــإذا حصــلت هــذه الغايــة ســكن 
وغـري احملمـود مـا حيمـل العبـد علـى اليـأس مـن . عليه الفـرح بنعمـة اهللا، والرجـاء لثوابـه

ح اهللا والقنـــوط وحينئـــذ يتحســـر العبـــد ويـــنكمش ورمبـــا يتمـــادى يف املعصـــية لقـــوة وْ رَ 
  .يأسه

يتعبـد بـاخلوف لـه فهـذا ال يكـون إال هللا  اخوف العبادة أن خيـاف أحـدً : النوع الثاين
  .وصرفه لغري اهللا تعاىل شرك أكرب. اىلتع

ــ: النــوع الثالــث عنــه ال يــؤثر  ابعيــدً  اخــوف الســر كــأن خيــاف صــاحب القــرب، أو ولًي
  .ذكره العلماء من الشرك افهذا أيضً  ،لكنه خيافه خمافة سر ،فيه
  الرجاء طمع اإلنسان يف أمر قريب املنال، وقد يكون يف بعيد املنال) ١(



ســـورة املائـــدة، [} وعلـــى اهللا فتوكلـــوا إن كنـــتم مـــؤمنني{ :عـــاىلودليـــل التوكـــل قولـــه ت
: ســورة الطــالق، اآليــة[ )١(}ومــن يتوكــل علــى اهللا فهــو حســبه{ :وقــال ،]٣: اآليــة
٣[.........  

  .له منزلة القريب تنزيًال 
وصــرفه لغــري اهللا تعــاىل  والرجــاء املتضــمن للــذل واخلضــوع ال يكــون إال هللا عــز وجــل

ســتدل املؤلــف وقــد ا. حبســب مــا يقــوم بقلــب الراجــي أكــرب صــغر، وإمــاشــرك إمــا أ
وال يشـرك بعبـادة ربـه  اصـاحلً  فمن كـان يرجـوا لقـاء ربـه فليعمـل عمـًال { :بقوله تعاىل

  .}اأحدً 
ـا، أو تـاب مـن  واعلم أن الرجاء احملمود ال يكون إال ملن عمل بطاعـة اهللا ورجـا ثوا

  .مذموم فهو غرور ومتنٍّ معصيته ورجا قبول توبته، فأما الرجاء بال عمل 
علـى اهللا  االعتمـاد: والتوكل على اهللا تعـاىل. عليه االعتمادالتوكل على الشيء  )١(

يف جلــب املنــافع ودفــع املضــار وهــو مــن متــام اإلميــان وعالماتــه  اتعــاىل كفايــة وحســبً 
العبـــد يف اعتمـــاده وإذا صـــدق } وعلـــى اهللا فتوكلـــوا إن كنـــتم مـــؤمنني{ :لقولـــه تعـــاىل
ومـــن يتوكـــل علـــى اهللا فهـــو {:  تعـــاىل كفـــاه اهللا تعـــاىل مـــا أمهـــه لقولـــه تعـــاىلعلـــى اهللا
إن اهللا { :مث طمـــأن املتوكـــل بقولـــه ،أي كافيـــه] ٣: ســـورة الطـــالق، اآليـــة[} حســـبه

علـــم أن التوكـــل وا. فـــال يعجـــزه شـــيء أراده] ٣: ســـورة الطـــالق، اآليـــة[} بـــالغ أمـــره
  :أنواع
  متام اإلميان وعالمات صدقه التوكل على اهللا تعاىل وهو من: األول



م كانوا{ :قوله تعاىل) ٣(واخلشوع ) ٢(والرهبة) ١(ودليل الرغبة    إ
  .ق دليلهبَ وهو واجب ال يتم اإلميان إال به وسَ 

توكل السر بأن يعتمد على ميت يف جلب منفعة، أو دفع مضرة فهـذا شـرك : الثاين
ق بـني ن، وال فـر يف الكـو  اسريً  ارفً أكرب؛ ألنه ال يقع إال ممن يعتقد أن هلذا امليت تص

  .ا هللا تعاىلعدوً  ا، أو طاغوتً ا، أو وليً اأن يكون نبيً 
التوكل علـى الغـري فيمـا يتصـرف فيـه الغـري مـع الشـعور بعلـو مرتبتـه واحنطـاط : الثالث

فهـــذا نـــوع مـــن  ،مرتبـــة املتوكـــل عنـــه مثـــل أن يعتمـــد عليـــه يف حصـــول املعـــاش وحنـــوه
عتمــد عليــه علــى أنــه أمــا لــو ا. ليــهع واالعتمــادلقلــب بــه الشــرك األصــغر لقــوة تعلــق ا

سبب وأن اهللا تعاىل هـو الـذي قـدر ذلـك علـى يـده فـإن ذلـك ال بـأس بـه، إذا كـان 
  .عليه أثر صحيح يف حصولهللمتوكل 

حبيث ينيب غريه يف أمر جتـوز فيـه التوكل على الغري فيما يتصرف فيه املتوكل : الرابع
 :فقـد قـال يعقـوب لبنيـه ،اللـة الكتـاب، والسـنة، واإلمجـاعالنيابة فهذا ال بـأس بـه بد

ووكــل ] ٨٧: ســورة يوســف، اآليــة[} ذهبــوا فتحسســوا مــن يوســف وأخيــهيــا بــين ا{
ــ النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم،على الصــدفة عمــاًال  ، ووكــل يف إثبــات احلــدود اوحفاًظ

أن  طالـــب رضـــي اهللا عنـــه يف هديـــه يف حجـــة الـــوداع أيبوإقامتهـــا، ووكـــل علـــي بـــن 
ئــة بعــد أن حنــر صــلى اهللا عليــه ايتصــدق جبلودهــا وجالهلــا، وأن ينحــر مــا بقــى مــن امل

  .وأما اإلمجاع على جواز ذلك فمعلوم من حيث اجلملة. وستني اوسلم بيده ثالثً 
  .حمبة الوصول إىل الشيء احملبوب: الرغبة )١(
  .اخلوف املثمر للهرب من املخوف فهي خوف مقرون بعمل: والرهبة )٢(
  .الذل والتطامن لعظمة اهللا حبيث يستسلم لقضائه الكوين والشرعي: اخلشوع )٣(
  



ســورة األنبيــاء، [ )١(}وكــانوا لنــا خاشــعني ايســارعون يف اخلــريات ويــدعوننا رغبــا ورهًبــ
  ]٩٠: اآلية

ـــه تعـــاىل : ســـورة البقـــرة، اآليـــة{ )٢({ فـــال ختشـــوهم واخشـــوين{ :ودليـــل اخلشـــية قول
١٥٠[  

م يـــدعون اهللا  صَ لَّـــلكرميـــة وصـــف اهللا تعـــاىل اخلُ يف هـــذه اآليـــة ا )١( مـــن عبـــاده بـــأ
مـع اخلشـوع لـه، والـدعاء هنـا شـامل لـدعاء العبـادة ودعـاء املسـألة،  اورهبً  اتعاىل رغبً 

يف ثوابـــه مـــع خـــوفهم مـــن عقابـــه وآثـــار  افيمـــا عنـــده وطمًعـــ فهـــم يـــدعون اهللا رغبـــةً 
م، واملؤمن ينبغي أن يسـعى إىل اهللا تعـاىل بـني  ب الرجـاءَ اخلـوف والرجـاء، ويغلِّـ ذنو

إذا هـــم باملعصـــية  ب اخلـــوفَ يف جانـــب الطاعـــة لينشـــط عليهـــا ويؤمـــل قبوهلـــا، ويغلِّـــ
ا   .ليهرب منها وينجو من عقا

وجانب اخلوف يف حـال  ،ب جانب الرجاء يف حال املرضيغلِّ : وقال بعض العلماء
رتب أجلـــه وعســـى أن يكـــون قـــد اقـــ ،الصـــحة؛ ألن املـــريض منكســـر ضـــعيف الـــنفس

 مــؤمًال  افيمــوت وهــو حيســن الظــن بــاهللا عــز وجــل، ويف حــال الصــحة يكــون نشــيطً 
فيغلــب جانــب اخلــوف ليســلم مــن  ،طــول البقــاء فيحملــه ذلــك علــى األشــر والبطــر

  .ذلك
سواء لـئال حيملـه الرجـاء علـى األمـن مـن مكـر اهللا،  اوقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدً 

} إمنـــا خيشـــى اهللا مـــن عبـــاده العلمـــاء{ :واخلـــوف علـــى اليـــأس مـــن رمحـــة اهللا تعـــاىل
أي العلمـــاء بعظمتـــه وكمـــال ســـلطانه فهـــي أخـــص مـــن ] ٢٨: ســـورة فـــاطر، اآليـــة[

اخلــوف، ويتضــح الفــرق بينهمــا باملثــال فــإذا خفــت مــن شــخص ال تــدري هــل هــو 
  قادر عليك أم



ــ[ )١(}وأنيبــوا إىل ربكــم وأســلموا لــه{ :ودليــل اإلنابــة قولــه تعــاىل : ةســورة الزمــر، اآلي
٥٤[  
  

ويقـال . ال فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنـه قـادر عليـك فهـذه خشـية
  .يف أقسام أحكام اخلوف

اإلنابــة الرجــوع إىل اهللا بالقيــام بطاعتــه واجتنــاب معصــيته وهــي قريبــة مــن معــىن  )١(
ــا أرق منهــا ملــا تُ  ر بــه مــن االعتمــاد علــى اهللا واللجــوء إليــه وال تكــون عِ ْشــالتوبــة إال أ

  .}وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له{ :ودليلها قوله تعاىل ، هللا تعاىلإال
اإلســالم الشــرعي وهــو االستســالم ألحكــام اهللا } وأســلموا لــه{ :واملــراد بقولــه تعــاىل

  :الشريعة وذلك أن اإلسالم هللا تعاىل نوعان
إســـــالم كـــــوين وهـــــو االستســـــالم حلكمـــــه الكـــــوين وهـــــذا عـــــام لكـــــل مـــــن يف : األول

 ،رض مــن مــؤمن وكــافر، وبــر وفــاجر ال ميكــن ألحــد أن يســتكرب عنــهالســماوات واأل
وإليــــه  اســــلم مــــن يف الســــماوات واألرض طوعــــا وكرًهــــولــــه أ{ :ودليلــــه قولــــه تعــــاىل

  ].٨٣: سورة آل عمران، اآلية[ }يرجعون
ا خاص مبن قـام بطاعتـه وهذ ،إسالم شرعي وهو االستسالم حلكمه الشرعي: الثاين

ومنــه هــذه اآليــة الــيت ذكرهــا  ،ن، ودليلــه يف القــرآن كثــريتبــاعهم بإحســامــن الرســل وأ
  .املؤلف رمحه اهللا

  
  



] ٥: سـورة الفاحتـة اآليـة[} إياك نعبـد وإيـاك نسـتعني{ :ودليل االستعانة قوله تعاىل
  .)١("إذا استعنت فاستعن باهللا" ويف احلديث 

  :طلب العون وهي أنواع االستعانة )١(
املتضــــمنة لكمــــال الــــذل مــــن العبــــد لربــــه،  الســــتعانةا: بــــاهللا وهــــي االســــتعانة: األول

ودليلهـــا قولـــه  ،وتفـــويض األمـــر إليـــه، واعتقـــاد كفايتـــه وهـــذه ال تكـــون إال هللا تعـــاىل
 ووجــه االختصــاص أن اهللا تعــاىل قــدم املعمــول} إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني{ :تعــاىل

ــا القــرآن أن تقــدمي مــا حقــه التــأخري ي} إيــاك{ فيــد احلصــر وقاعــدة اللغــة الــيت نــزل 
عــن  اخمرًجــ اوعلــى هــذا يكــون صــرف هــذا النــوع لغــري اهللا تعــاىل شــركً  ،واالختصــاص

  .امللة
 ،باملخلوق على أمـر يقـدر عليـه فهـذه علـى حسـب املسـتعان عليـه االستعانة: الثاين

وتعـاونوا { :لقولـه تعـاىل ،فهي جائزة للمسـتعني مشـروعة للمعـني رٍّ فإن كانت على بِ 
  .]٢: سورة املائدة، اآلية[ }على الرب والتقوى

وال تعــاونوا { : واملعــني لقولــه تعــاىل ،وإن كانــت علــى إمث فهــي حــرام علــى املســتعني
  ]٢: سورة املائدة، اآلية[} على اإلمث والعدوان

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعني واملعني لكن املعني قد يثاب على ذلك 
وال { :حقــــه مشــــروعة لقولــــه تعــــاىلومــــن مث تكــــون يف  ،ثــــواب اإلحســــان إىل الغــــري
  ].٢: سورة املائدة، اآلية[} تعاونوا على اإلمث والعدوان

االستعانة مبخلوق حي حاضر غـري قـادر فهـذه لغـو ال طائـل حتتهـا مثـل أن : الثالث
  .يستعني بشخص ضعيف على محل شيء ثقيل

                                        
  . ٤/٥٧٥، والرتمذي ٢٩٣/  ١أخرجه اإلمام أمحد  )١(



 و ،]١: ةسـورة الفلـق، اآليـ[} قـل أعـوذ بـرب الفلـق{ :قولـه تعـاىل االستعاذةودليل 
  ]١: سورة الناس، اآلية[ )١(}قل أعوذ برب الناس{

غائـــب ال يقـــدرون علـــى أو باألحيـــاء علـــى أمـــر  ابـــاألموات مطلًقـــ االســـتعانة: الرابـــع
خفيــا يف  األنــه ال يقــع إال مــن شــخص يعتقــد أن هلــؤالء تصــرفً  ؛مباشــرته فهــذا شــرك

  .الكون
وهــذه مشــروعة بــأمر  ،اهللا تعــاىلباألعمــال واألحــوال احملبوبـة إىل  االســتعانة: اخلـامس

  ]١٥٣: سورة البقرة، اآلية[} ةاستعينوا بالصرب والصال{ :اهللا تعاىل يف قوله
إيـــاك نعبـــد وإيـــاك { :ســـتدل املؤلـــف رمحـــه اهللا تعـــاىل للنـــوع األول بقولـــه تعـــاىلوقـــد ا

ـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم] ٤: ســـورة الفاحتـــة، اآليـــة[ }نســـتعني إذا اســـتعنت : "وقول
  .)١("هللافاستعن با

ــ ،واإلعــاذة احلمايــة مــن مكــروه ،طلــب اإلعــاذة: االســتعاذة) ١( مبــن  مٍ تَ فاملســتعيذ ُحمْ
  :واالستعاذة أنواع ،به ومعتصم به استعاذ
بـــاهللا تعـــاىل وهـــي املتضـــمنة لكمـــال االفتقـــار إليـــه واالعتصـــام بـــه  االســـتعاذة: األول

غري أو كبـري، بشـر واعتقاد كفايته ومتام محايته من كل شـيء حاضـر أو مسـتقبل، صـ
إىل } مــن شــر مــا خلــق* قــل أعــوذ بــرب الفلــق { :أو غــري بشــر ودليلهــا قولــه تعــاىل

مـن * إلـه النـاس *  ملـك النـاس* قل أعوذ برب الناس { :وقوله تعاىل ،آخر السورة
  .إىل آخر السورة} الوسواس اخلناسشر 

                                        
  تقدم قريًبا  )١(



...............................................  
  
  

ودليل ذلـك  ،ككالمه وعظمته وعزته وحنو ذلكمن صفاته  بصفة  ستعاذةاال: الثاين
: وقوله )١("لمات اهللا التامات من شر ما خلقأعوذ بك: "قوله صلى اهللا عليه وسلم

ــــال مــــن حتــــيت" ــــه )٢(" أعــــوذ بعظمتــــك أن أغت أعــــوذ بعــــزة اهللا "يف دعــــاء األمل : وقول
، )٤(" برضــاك مــن ســخطكأعــوذ : " ، وقولــه)٣(" وقدرتــه مــن شــر مــا أجــد وأحــاذر

قــل هــو القــادر علــى أن يبعــث { :وقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم حــني نــزل قولــه تعــاىل
  .)٥(" أعوذ بوجهك: "فقال] ٦٥: سورة األنعام، اآلية[ }من فوقكم اعليكم عذابً 

فهــذا  ،ذوْ بــاألموات أو األحيــاء غــري احلاضــرين القــادرين علــى الَعــ االســتعاذة: الثالــث
وأنـــه كـــان رجـــال مـــن اإلنـــس يعـــوذون برجـــال مـــن اجلـــن { :لـــه تعـــاىلومنـــه قو  ،كرْ ِشـــ

  .]٦: سورة اجلن، اآلية[ }افزادوهم رهقً 
 ،ذ بـه مـن املخلـوقني مـن البشـر أو األمـاكن أو غريهـاوْ مبا ميكن العَ  االستعاذة: الرابع

ـــه وســـلم يف ذكـــر الفـــنت ،فهـــذا جـــائز ـــه صـــلى اهللا علي مـــن تشـــرف هلـــا : "ودليلـــه قول
وقــد بــني صــلى اهللا  .متفــق عليــه )٦(" بــه ذْ ُعــفليَـ  اجــد ملجــأ أو معــاذً تستشــرفه ومــن و 

                                        
  . يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب )١(
  . ٦٧٧/ ٨، والنسائي ٢/٢٥أخرجه اإلمام أمحد  )٢(
  ). ٢٥٢٢(، وأين ماجه )٣٨٩١(، وأبو داود ٤/٢١٧أخرجه اإلمام أمحد  )٣(
  . ما يقال يف الركوع والسجود: أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب )٤(
  " أو يلبسكم شيًعا "قوله تعاىل : أخرجه البخاري، كتاب اإلعتصام، باب )٥(
ومسلم،  . تكون الفتنة القاعد فيها خري من القائم: أخرجه البخاري، كتاب، باب الفنت، باب )٦(

  . نزول الفنت كمواقع القطر: كتاب الفنت، باب



احلـديث رواه " فمن كان له إبـل فليلحـق بإبلـه: "عليه وسلم هذا امللجأ واملعاذ بقوله
امـرأة مـن بـين خمـزوم سـرقت  عـن جـابر رضـي اهللا عنـه أن امسلم، ويف صحيحه أيًضـ

  ِيتَ أُ فَ 



ســــورة [ )١(}ســــتجاب لكــــمغيثون ربكــــم فاإذ تســــت{ :قولــــه تعــــاىل االســــتغاثةودليــــل 
  ]٩: األنفال، اآلية

  
 ااحلــديث، ويف صــحيحه أيًضــ )١(صــلى اهللا عليــه وســلم فعــاذت بــأم ســلمة  ــا النــيبُّ 

يعـــوذ عائـــذ : "عـــن أم ســـلمة رضـــي اهللا عنهـــا عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال
  .احلديث )٢(" ثعْ بالبيت فيبعث إليه بَـ 

مل وجــب إيــواؤه وإعاذتــه بقــدر اإلمكــان، وإن اســتعاذ ولكــن إن اســتعاذ مــن شــر ظــا
  .ليتوصل إىل فعل حمظور أو اهلرب من واجب حرم إيواؤه

  :طلب الغوث وهو اإلنقاذ من الشدة واهلالك، وهو أقسام االستغاثة )١(
بــــاهللا عــــز وجــــل وهــــذا مــــن أفضــــل األعمــــال وأكملهــــا وهــــو دأب  االســــتغاثة: األول

إذ تسـتغيثون ربكـم فاسـتجاب { :كـره الشـيخ رمحـه اهللالرسل وأتباعهم، ودليله مـا ذ 
وكــان ذلــك يف غــزوة بــدر حــني نظــر } لكــم أين ممــدكم بــألف مــن املالئكــة مــردفني

النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إىل املشـــركني يف ألـــف رجـــل وأصـــحابه ثلثمائـــة وبضـــعة 
"  :يديـه مسـتقبل القبلـة يقـول افدخل العـريش يناشـد ربـه عـز وجـل رافًعـ عشر رجًال 

لـك هـذه العصـابة  اإلسـالم ال تعبـد مـن أهـل اللهم أجنـز يل مـا وعـدتين، اللهـم إن 
يديــــه حــــىت ســــقط رداؤه عــــن منكبيــــه  اومــــا زال يســــتغيث بربــــه رافًعــــ )٣(" يف األرض

يـا : لتزمه من ورائه، وقـالفألقاه على منكبيه مث افأخذ أبو بكر رضي اهللا عنه رداءه 
  .فأنزل اهللا هذه اآلية ؛ه سينجز لك وعدكفإن ،نيب اهللا كفاك مناشدتك ربك

                                        
  . قطع السارق الشريف وغريه: رواه ومسلم، كتاب احلدود، باب )١(
  . اخلسف باجليش يؤم البيت: أخرجه مسلم، كتاب الفنت، باب )٢(
  . اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر: أخرجه مسلم، كتاب اجلهاد، باب )٣(



* وممـايت هللا رب العـاملني  قل إن صاليت ونسـكي وحميـاي{ :ودليل الذبح قوله تعاىل
لعــن اهللا مــن : "ومــن الســنة] ١٦٢،١٦٣: ســورة األنعــام، اآليتــني[ )١(}ال شــريك لــه
  *". ذبح لغري اهللا

  
ن القــادرين علــى اإلغاثــة فهــذا بــاألموات أو باألحيــاء غــري احلاضــري االســتغاثة: الثــاين

ــ اشــرك؛ ألنــه ال يفعلــه إال مــن يعتقــد أن هلــؤالء تصــرفً  فيجعــل هلــم  ،يف الكــون اخفًي
أمــن جييــب املضــطر إذا دعــاه ويكشــف الســوء { :مــن الربوبيــة قــال اهللا تعــاىل احظًــ

  ].٦٢: سورة النمل، اآلية[} ما تذكرون له مع اهللا قليًال إوجيعلكم خلفاء األرض أ
فهــذا جــائز كاالســتعانة  ،االســتغاثة باألحيــاء العــاملني القــادرين علــى اإلغاثــة: الثالــث
فاســتغاثة الــذي مــن شــيعته علــى الــذي مــن { :قــال اهللا تعــاىل يف قصــة موســى ،ــم

  ].١٥: سورة القصص، اآلية[} عدوه فوكزه موسى فقضى عليه
مثل أن يسـتغيث االستغاثة حبي غري قادر من غري أن يعتقد أن له قوة خفية : الرابع

لــه، فيمنــع منــه هلــذه الع ،فهــذا لغــو وســخرية مبــن اســتغاث بــه ،الغريــق برجــل مشــلول
غــرت بــذلك غــريه فتــوهم أن هلــذا املشــلول قــوة خفيــة ولعلــة أخــرى وهــي الغريــق رمبــا ا

ا من الشدة   .ينقذ 
: ويقـع علـى وجـوه األول ،إزهاق الروح بإراقة الدم علـى وجـه خمصـوص :الذبح )١(

عبــادة بــأن يقصــد بــه تعظــيم املــذبوح لــه والتــذلل لــه والتقــرب إليــه فهــذا ال أن يقــع 
 ،يكون إال هللا تعاىل على الوجـه الـذي شـرعه اهللا تعـاىل، وصـرفه لغـري اهللا شـرك أكـرب

 قــل إن صــاليت ونســكي{ :وهــو قولــه تعــاىل - رمحــه اهللا -ودليلــه مــا ذكــره الشــيخ 

                                        
  . حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل ولعن فاعله: أخرجه مسلم، كتاب األضاحي، باب *



: ســــــــورة األنعــــــــام، اآليتــــــــني[} ال شــــــــريك لــــــــه* وحميــــــــاي وممــــــــايت هللا رب العــــــــاملني 
١٦٢،١٦٣[.  



} اكـــان شـــره مســـتطريً   ايوفـــون بالنـــذر وخيـــافون يوًمـــ{ :قولـــه تعـــاىل) ١(ودليـــل النـــذر 
  ........................................ ]٧: سورة اإلنسان، اآلية[
  

فهـــذا مـــأمور بـــه إمـــا  ،لضـــيف أو وليمـــة لعـــرس أو حنـــو ذلـــك اأن يقـــع إكراًمـــ: الثـــاين
مـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر : "لقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ااسـتحبابأو  اوجوبً 

 ولـــو أومل"يـــه وســـلم لعبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف وقولـــه صـــلى اهللا عل )١(" فليكـــرم ضـــيفه
  .)٢(" بشاة
بـه وحنـو ذلـك فهـذا مـن قسـم  االجتـارأن يقـع علـى وجـه التمتـع باألكـل أو : الثالث

أومل يــروا أنـا خلقنــا هلــم ممـا عملــت أيــدينا { :تعـاىل املبـاح فاألصــل فيـه اإلباحــة لقولــه
م ومنهــا يــأكلون* فهــم هلــا مــالكون  اأنعاًمــ ســورة يــس، [ }وذللناهــا هلــم فمنهــا ركــو
  .عنه حسبما يكون وسيلة له اأو منهيً  اوقد يكون مطلوبً ] ٧٢، ٧١: اآليتني

كـان   افون يوًمـيوفـون بالنـذر وخيـا{ :أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعـاىل )١(
  .]٧: سورة اإلنسان، اآلية[} اشره مستطريً 

وهـذا يـدل علـى أن  ،وجه الداللـة مـن اآليـة أن اهللا أثـىن علـيهم إليفـائهم النـذر )٢(
  .اهللا حيب ذلك، وكل حمبوب هللا من األعمال فهو عبادة

  .]٧: سورة اإلنسان، اآلية[} اكان شره مستطريً   اوخيافون يومً { :ويؤيد ذلك قوله
أعلــم أن النــذر الــذي امتــدح اهللا تعــاىل هــؤالء القــائمني بــه هــو مجيــع العبــادات الــيت و 

  ن العبادات الواجبة إذا شرع فيهافرضها اهللا عز وجل فإ
                                        

ومسلم،  . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره: أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب )١(
  . الضيافة وحنوها: ب اللقطة، بابكتا

مسلم، كتاب ". فإذا قضت الصالة: "ما جاء يف قوله تعاىل: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب )٢(
  . الصداق وجواز كونه تعليم القران وخامت احلديث: النكاح، باب



هللا بالتوحيــد  )٢( االستســالم: معرفــة ديــن اإلســالم باألدلــة وهــو: )١(: األصــل الثــاين
)٣.(.....  

  
ـا مث ليقضـوا تفـثهم وليوفـوا نـذورهم { :عـاىلودليـل ذلـك قولـه ت ،اإلنسان فقد التـزم 
  ]٢٩: سورة احلج، اآلية[ }وليطوفوا بالبيت العتيق

هــو إلــزام اإلنســان نفســه بشــيء مــا، أو طاعــة هللا غــري واجبــة مكــروه،  الــذي والنــذر
: ى عـن النـذر وقـال إنه حمرم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، :وقال بعض العلماء

ومــع ذلــك فــإذا نــذر اإلنســان  )١(" يســتخرج بــه مــن البخيــل خبــري وإمنــا إنــه ال يــأيت"
من نذر أن يطيع اهللا : "ها لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمطاعة هللا وجب عليه فعلُ 

  ).٢(" فليطعه
، ويطلــــق علــــى النــــذر اواخلالصــــة أن النــــذر يطلــــق علــــى العبــــادات املفروضــــة عموًمــــ

وقـــد قســـم العلمـــاء النـــذر  ،وهـــو إلـــزام اإلنســـان نفســـه بشـــيء هللا عـــز وجـــل ،اخلـــاص
  .الفقه بِ تُ ها كُ طِ سْ اخلاص إىل أقسام وحمل بَ 

معرفــــة ديــــن اإلســــالم باألدلــــة يعــــين أن يعــــرف ديــــن : أي مــــن األصــــول الثالثــــة )١(
  .اإلسالم بأدلته من الكتاب والسنة

 واالنقيــاداالستســالم هللا بالتوحيــد "ديــن اإلســالم وإن شــئت فقــل اإلســالم هــو  )٢(
  .فهو متضمن ألمور ثالثة" لرباءة من الشرك وأهلهله بالطاعة، وا

                                        
: النذر، باب ومسلم، كتاب. إلقاء العبد النذر إىل القدر: أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب )١(

  . النهي عن النذر وأنه ال يرد شيًئا
  . النذر فيما ال ميلك ويف معصية: رواه البخاري، كتاب اإلميان والنذور، باب )٢(



وذلـــك بتوحيـــد اهللا عـــز وجـــل  اأي بـــأن يستســـلم العبـــد لربـــه استســـالما شـــرعيً  )٣(
  بالعبادة، وهذا اإلسالم هو الذي حيمد عليه العبد ويثاب وإفراده

  



 ):٣( وهــــو ثــــالث مراتــــب ؛)٢( ، والــــرباءة مــــن الشــــرك وأهلــــه)١(لــــه بالطاعــــة  واالنقيــــاد
 ):٥( فأركـــان اإلســـالم مخســـة )٤(ســـالم، واإلميـــان واإلحســـان، وكـــل مرتبـــة هلـــا أركـــاناإل

  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول
عليـــه، أمـــا االستســـالم القـــدري فـــال ثـــواب فيـــه ألنـــه ال حيلـــة لإلنســـان فيـــه قـــال اهللا 

ة ســور [} وإليــه يرجعــون اوكرًهــ اســلم مــن يف الســماوات واألرض طوًعــولــه أ{ :تعــاىل
  ].٨٣: آل عمران، اآلية

وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيـه؛ ألن الطاعـة طاعـة يف األمـر بفعلـه وطاعـة  )١(
  .يف النهي برتكه

الرباءة مـن الشـرك أي أن يتـربأ منـه، ويتخلـى منـه وهـذا يسـتلزم الـرباءة مـن أهلـه  )٢(
الوا ين معــــه إذ قــــقــــد كانــــت لكــــم أســــوة حســــنة يف إبــــراهيم والــــذ{ :قــــال اهللا تعــــاىل

مـــنكم وممـــا تعبـــدون مـــن دون اهللا كفرنـــا بكـــم وبـــدا بيننـــا وبيـــنكم  لقـــومهم إنـــا بـــرءاء
  ]٤: سورة املمتحنة، اآلية[} العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده

أن الـــدين اإلســـالمي ثـــالث مراتـــب بعضـــها  -رمحـــه اهللا تعـــاىل  -بـــني املؤلـــف  )٣(
  .سانفوق بعض وهي اإلسالم، واإلميان، واإلح

دليل ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه أمري املـؤمنني عمـر  )٤(
بن اخلطاب رضي اهللا عنه حـني جـاء جربيـل يسـأل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن 

هــذا جربيــل أتــاكم ": اإلســالم واإلحســان وبــني لــه صــلى اهللا عليــه وســلم ذلــك وقــال
  .)١("يعلمكم دينكم

                                        
  . تقدم خترجيه )١(



قــال النـيب صــلى اهللا عليــه : ابـن عمــر رضــي اهللا عنهمـا قــال دليـل ذلــك حــديث )٥(
رســول اهللا،  اأن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدً  شــهادةِ  :بــين اإلســالم علــى مخــسٍ : "وســلم
  وإقامِ 

  
  



  .بيت اهللا احلرام رمضان، وحجِّ  الزكاة وصومِ  ، وإقام الصالة، وإيتاءِ )١(اهللا
 اإله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائمً  شهد اهللا أنه ال{ :فدليل الشهادة قوله تعاىل

  ]١٨: سورة آل عمران، اآلية[ )٢(}بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم
  )١(". الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا احلرام

 ارسـول اهللا ركـن واحـد وإمنـا كانتـا ركنـا واحـدً  اشهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدً  )١(
ــ مــا مــن شــقني ألن العبــادات تبــىنأ مــع ، فــال تقبــل العبــادة إال اعلــى حتقيقهمــا مًع

أن ال إلــه إال اهللا، واتبــاع الرســول  بــاإلخالص هللا عــز وجــل وهــو مــا تتضــمنه شــهادة
  .رسول اهللا اأن حممدً  صلى اهللا عليه وسلم وهو ما تتضمنه شهادة

ال هـــــو، وشـــــهادة املالئكـــــة يف اآليـــــة الكرميـــــة شـــــهادة اهللا لنفســـــه بأنـــــه ال إلـــــه إ )٢(
 :مث قـرر ذلـك بقولـه ،وأنه تعاىل قائم بالقسط أي العدل ،وشهادة أهل العلم بذلك

ويف هذه اآلية منقبة ] ١٨: سورة آل عمران، اآلية[} ال إله إال هو العزيز احلكيم{
م أولو العلـم  م شهداء معه ومع املالئكة واملراد  عظيمة ألهل العلم حيث أخرب أ

  .رسله الكرام اأوليً  ته ويدخل فيهم دخوًال بشريع
وهـــــذه الشـــــهادة أعظـــــم شـــــهادة لعظـــــم الشـــــاهد واملشـــــهود بـــــه، فالشـــــاهد هـــــو اهللا 

ال إلـه إال { ومالئكته، وأولو العلم، واملشـهود بـه توحيـد اهللا يف ألوهيتـه وتقريـر ذلـك
  .]١٨: سورة آل عمران، اآلية[} هو العزيز احلكيم

                                        
... " بين اإلسالم على مخس: "قول النيب عليه الصالة والسالم: رواه البخاري، كتاب اإلميان باب )١(

  . بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام: بابومسلم، كتاب اإلميان، 



ـــ" ال إلـــه"ال اهللا؛ ال معبـــود حبـــث إ: ومعناهـــا إال " مجيـــع مـــا يعبـــد مـــن دون اهللا  انافًي
العبادة هللا وحـده ال شـريك لـه يف عبادتـه، كمـا أنـه ال شـريك لـه يف ملكـه  امثبتً " اهللا

)١(.............  
  
ــــه إال اهللا أن  )١( أي معــــىن ال إلــــه إال اهللا أال معبــــود حبــــق إال اهللا فشــــهادة أن ال إل

 مبعــىن" إلــه"لبــه بأنــه ال معبــود حــق إال اهللا عــز وجــل ألنــه يعــرتف اإلنســان بلســانه وق
مشــتملة علــى نفــي وإثبــات، أمــا النفــي " ال إلــه إال اهللا"مــألوه، والتألــه التعبــد، ومجلــة 

" ال " لفــظ اجلاللــة بــدل مــن خــرب " اهللا"و " إال اهللا"وأمــال اإلثبــات " ال إلــه" فهــو 
ـــذه الكلمـــة وبتقـــدي" ال إلـــه حـــق إال اهللا"احملـــذوف والتقـــدير  يتبـــني " حـــق"رنا اخلـــرب 

مــع أن هنــاك آهلــة " ال إلــه إال اهللا" وهــو كيــف يقــال : اجلــواب عــن اإلشــكال التــايل
ومساهــا عابــدوها آهلــة قــال اهللا تبــارك  ،وقــد مساهــا اهللا تعــاىل آهلــة ،تعبــد مــن دون اهللا

مـر فما أغنت عـنهم آهلـتهم الـيت يـدعون مـن دون اهللا مـن شـيء ملـا جـاء أ{ :وتعاىل
وكيف ميكن أن نثبت األلوهية لغري اهللا عز وجـل ] ١١٠: سورة هود، اآلية[ }ربك

ســـورة األعـــراف، [} عبـــدوا اهللا مـــا لكـــم مـــن إلـــه غـــريها{ والرســـل يقولـــون ألقـــوامهم
" ال إلـــه إال اهللا" واجلـــواب علـــى هـــذا األشـــكال يتبـــني بتقـــدير اخلـــرب يف ] ٥٩: اآليـــة
اهللا هــي آهلــة لكنهــا آهلــة باطلــة ليســت آهلــة  هــذه اآلهلــة الــيت تعبــد مــن دون: فنقــول
 ذلـك بـأن اهللا{ :ولـيس هلـا مـن حـق األلوهيـة شـيء، ويـدل لـذلك قولـه تعـاىل ،حقة

ســورة [ }هــو الباطــل وأن اهللا هــو العلــي الكبــريهــو احلــق وأن مــا يــدعون مــن دونــه 
 ومنـاة* أفـرأيتم الـالت والعـزى { :قولـه تعـاىل اويـدل لـذلك أيًضـ] ٦٢: احلج، اآليـة
إن هـــي إال * تلـــك إذا قســـمة ضـــيزي * ألكـــم الـــذكر ولـــه األنثـــى * خـــرى الثالثـــة األ

ا منأمساء مسيتموها أنتم وآ   باؤكم ما أنزل اهللا 



ألبيــه وقومــه إنــين بــراء ) ١(وإذ قــال إبــراهيم { :تعــاىلتفســريها الــذي يوضــحها، قولــه و 
ـــــــــــــــذي فطـــــــــــــــرين * ممـــــــــــــــا تعبـــــــــــــــدون ) ٢(  وجعلهـــــــــــــــا) ٤(فإنـــــــــــــــه ســـــــــــــــيهدين ) ٣(إال ال
)٥.(................................  

  
ـــم اهلـــدى ـــوى األنفـــس ولقـــد جـــاءهم مـــن ر  }ســـلطان إن يتبعـــون إال الظـــن ومـــا 

 :وقولـه تعـاىل عـن يوسـف عليـه الصـالة والسـالم] ٢٣-١٩: سورة النجم، اآليات[
ا من سـلطاندونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآما تعبدون من { } باؤكم ما أنزل اهللا 
ال معبــود حــق إال اهللا عــز " ال إلــه إال اهللا " إذن فمعــىن ] ٤٠: رة يوســف اآليــةســو [

وجــل، فأمــا املعبــودات ســواه فــإن ألوهيتهــا الــيت يزعمهــا عابــدوها ليســت حقيقــة أي 
  .ألوهية باطلة

إبــراهيم هــو خليــل اهللا إمــام احلنفــاء، وأفضــل الرســل بعــد حممــد صــلى اهللا عليــه  )١(
  .وسلم وأبوه آزر

إنــــين بــــراء ممــــا { :وقولــــه مشــــبهة بــــالرباءة وهــــي أبلــــغ مــــن بــــريء،صــــفة ) اءبــــر ( )٢(
  ".ال إله " يوايف قول } تعبدون

" إال اهللا"يـــوايف قولـــه } إال الـــذي فطـــرين{ :وقولـــه ،بتـــداء علـــى الفطـــرةخلقـــين ا )٣(
أال لـه اخللـق { :ودليـل ذلـك قولـه تعـاىل ،فهو سبحانه وتعاىل ال شريك له يف ملكـه

ففي هـذه اآليـة حصـر ] ٥٤: سورة األعراف، اآلية[} هللا رب العاملنيواألمر تبارك ا
  .اخللق واألمر هللا رب العاملني وحده فله اخللق وله األمر الكوين الشرعي

  .سيدلين على احلق ويوفقين له} سيهدين{ )٤(
  .أي هذه الكلمة وهي الرباءة من كل معبود سوى اهللا} وجعلها{ )٥(
  



أهـل الكتـاب تعـالوا ا ي) ٣(قل { :وقوله  )٢( }لعلهم يرجعون )١(كلمة باقية يف عقبه 
وال يتخـذ بعضـنا  اسواء بيننا وبيـنكم أال نعبـد إال اهللا وال نشـرك بـه شـيئً  )٤(إىل كلمة

ســورة [ )٧(}فقولــوا أشــهدوا بأنــا مســلمون) ٦(فــإن تولــوا  )٥(أربابــا مــن دون اهللا  ابعًضــ
  ].٦٤: آل عمران، اآلية

  .ريتهيف ذ} يف عقبه{ )١(
  .أي إليها من الشرك} لعلهم يرجعون{ )٢(
  .اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ملناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى )٣(
هــذه الكلمــة هــي أال نعبــد إال اهللا هــي } تعــالوا إىل كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم{ )٤(

  .سواء فيها أننا حنن وإياكم} سواء بيننا وبينكم{ ، ومعىن"ال إله إال اهللا"معىن 
من دون اهللا عز وجل حبيث يعظـم كمـا يعظـم  اأربابً  اأي ال يتخذ بعضنا بعضً  )٥(

  .اهللا عز وجل، ويعبد كما يعبد اهللا، وجيعل احلكم لغريه
  .أعرضوا عما دعومتوهم إليه} فإن تولوا{ )٦(
شـهدوهم أنكـم مسـلمون هللا، بريئـون ممـا هـم عليـه مـن العنـاد أي فأعلنوا هلـم وأ )٧(
  ".ال إله إال اهللا"لتويل عن هذه الكلمة العظيمة وا

 * * *



لقد جاءكم رسول من أنفسكم { :رسول اهللا قوله تعاىل اودليل شهادة أن حممدً 
سورة التوبة، [ )٤(}باملؤمنني رءوف رحيم )٣(حريص عليكم) ٢(عزيز عليه ما عنتم )١(

  ]١٢٨: اآلية
كمـــا قـــال   ايـــنكم أيًضـــأي مـــن جنســـكم بـــل هـــو مـــن ب} مـــن أنفســـكم{ قولـــه )١(

ياتـه ويـزكيهم ويعلمهـم األمني رسوال منهم يتلوا علـيهم آهو الذي بعث يف { :تعاىل
  .]٢: سورة اجلمعة، اآلية[ }الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني

  .أي يشق عليه ما شق عليكم )٢(
  .أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم )٣(
منني، وخـص املـؤمنني بـذلك ألنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم أي ذو رأفة ورمحة باملؤ  )٤(

علــيهم، وهــذه األوصــاف لرســول اهللا صــلى  مــأمور جبهــاد الكفــار واملنــافقني والغلظــةِ 
 :كمـــا دل علـــى ذلـــك قولـــه تعـــاىل  ااهللا عليـــه وســـلم تـــدل علـــى أنـــه رســـول اهللا حًقـــ

النـاس إين  أيهـاا قل ي{ :وقوله تعاىل] ٢٩: سورة الفتح، اآلية[ }حممد رسول اهللا{
واآليـــات يف هـــذا املعـــىن  ] ١٥٨: ســـورة األعـــراف، اآليـــة[ }ارســـول اهللا إلـــيكم مجيًعـــ

  .ارسول اهللا حقً  اتدل على أن حممدً  اكثرية جدً 
* * *  

  



طاعتـــــه فيمـــــا أمـــــر، وتصـــــديقه فيمـــــا أخـــــرب، : رســـــول اهللا اومعـــــىن شـــــهادة أن حممـــــدً 
ى وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا ش   .)١(رع واجتناب ما عنه 

هــو اإلقــرار باللســان واإلميــان بالقلــب بــأن " رســول اهللا اأن حممــدً "معــىن شــهادة  )١(
إىل مجيــع اخللــق مــن  –عــز وجــل  –حممــد بــن عبــد اهللا القرشــي اهلــامشي رســول اهللا 

سـورة [} ومـا خلقـت اجلـن واإلنـس إال ليعبـدون{ :اجلن واإلنس كما قال اهللا تعـاىل
دة هللا تعاىل إال عن طريق الوحي الذي جاء به حممـد وال عبا] ٥٦: الذاريات، اآلية

تبـارك الـذي نـزل الفرقـان علـى عبـده ليكـون { :صلى اهللا عليه وسلم كما قال تعاىل
  ].١: سورة الفرقان، اآلية[} اللعاملني نذيرً 

ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فيمـا أخـرب، وأن 
ــى وزجــر، وأن ال تعبــد اهللا إال مبــا شــرع، متتثــل أمــره فيمــا أمــر،  وأن جتتنــب مــا عنــه 

أن ال تعتقـــد أن لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم،  اومقتضـــى هـــذه الشـــهادة أيًضـــ
يف العبـادة، بـل هـو صـلى اهللا عليـه وسـلم  ايف الربوبية وتصريف الكون، أو حقً  احقً 

مـن النفـع أو الضـر  اشـيئً عبد ال يعبد ورسول ال يكذب، وال ميلـك لنفسـه وال لغـريه 
ن اهللا وال أعلـم قـل ال أقـول لكـم عنـدي خـزائ{ :إال ما شـاء اهللا كمـا قـال اهللا تعـاىل

: ســورة األنعــام، اآليــة[ }غيــب وال أقــول لكــم أين ملــك إن أتبــع إال مــا يــوحى إيلال
 اقل إين ال أملـك لكـم ضـرً { :فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به، وقال اهللا تعاىل] ٥٠

ســـورة [ }اين مـــن اهللا أحـــد ولـــن أجـــد مـــن دون ملتحـــدً ين لـــن جيـــري قـــل إ*  ادً وال رشـــ
إال  اوال ضــرً  اقــل ال أملــك لنفســي نفًعــ{ :وقــال ســبحانه] ٢٢-٢١: اجلــن، اآليتــني

علم الغيب الستكثرت من اخلري ومـا مسـين السـوء إن أنـا إال ما شاء اهللا ولو كنت أ
  ].١٨٨: سورة األعراف، اآلية[ }نذير وبشري لقوم يؤمنون

ــذا تعلــم أنــه ال يســتحق العبــادة ال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وال َمــ ه دونَــ نْ و
  من



ومــا أمــروا إال ليعبــدوا اهللا { :وتفســري التوحيــد قولــه تعــاىل )١(ودليــل الصــالة، والزكــاة 
 )٤(}ديــن القيمــة )٣(وذلــك)٢(ة ويؤتــوا الزكــاةني لــه الــدين حنفــاء ويقيمــوا الصــالخملصــ

  ]٥: بينة، اآليةسورة ال{
قـل إن صـاليت ونسـكي وحميـاي { العبادة ليست إال هللا تعاىل وحدهاملخلوقني، وأن 

ســـورة [} ال شـــريك لـــه وبـــذلك أمـــرت وأنـــا أول املســـلمني* وممـــايت هللا رب العـــاملني 
املنزلة الـيت  وأن حقه صلى اهللا عليه وسلم، أن تنزله] ١٦٣-١٦٢: األنعام، اآليتني
  .ياها وهو أنه عبد اهللا ورسوله، صلوات اهللا وسالمه عليهأنزله اهللا تعاىل إ

ــــه تعــــاىللأي أن الصــــالة والزكــــاة مــــن الــــدين  )١( ومــــا أمــــروا إال ليعبــــدوا اهللا { :قول
] ٥: ســورة البينــة، اآليــة[ }خملصــني لــه الــدين حنفــاء ويقيمــوا الصــلواة ويؤتــوا الزكــاة
 ان يكـون اإلنسـان فيهـا خملًصـوهذه اآلية عامة شـاملة جلميـع أنـواع العبـادة فـال بـد أ

  .لشريعته امتبعً  اهللا عز وجل حنيفً 
مـن . هذا مـن بـاب عطـف اخلـاص علـى العـام، ألن إقامـة الصـالة وإيتـاء الزكـاة )٢(

العبـــادة ولكنـــه ســـبحانه وتعـــاىل نـــص عليهمـــا ملـــا هلمـــا مـــن األمهيـــة فالصـــالة عبـــادة 
  .عز وجل البدن، والزكاة عبادة املال ومها قرينتان يف كتاب اهللا

  .أي عبادة اهللا خملصني له الدين حنفاء، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة )٣(
ــا ديــن اهللا عــز وجــل وديــن اهللا أي ديــن امللــة القيمــة الــيت ال ا )٤( عوجــاج فيهــا أل

فــاتبعوه وال تتبعــوا الســبل  اوأن هــذا صــراطي مســتقيمً { :مســتقيم كمــا قــال اهللا تعــاىل
  ]١٥٣: ة األنعام، اآليةسور [} فتفرق بكم عن سبيله

وهذه اآلية الكرمية كما تضمنت ذكر العبادة والصالة فقد تضمنت حقيقة التوحيـد 
  وأنه اإلخالص هللا عز وجل من غري ميل إىل الشرك، فمن



يأيهــا الــذين ءامنــوا كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب { :قولــه تعــاىل) ١(ودليــل الصــيام 
ودليـل احلـج  ،]١٨٣: سـورة البقـرة اآليـة{ )٢({ على الذين من قـبلكم لعلكـم تتقـون

  وهللا على الناس حج البيت{ :قوله تعاىل) ٢(
  .ا، ومن جعل عبادته لغري اهللا مل يكن موحدً امل خيلص هللا مل يكن موحدً 

منــوا كتــب علــيكم الصــيام كمــا  يــا أيهــا الــذين آ{ :أي دليــل وجوبــه قولــه تعــاىل )١(
كمـا كتـب علـى الـذين مـن {  قولـهويف} كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

  :فوائد} قبلكم
أمهية الصيام حيـث فرضـه اهللا عـز وجـل علـى األمـم مـن قبلنـا وهـذا يـدل علـى : أوًال 

  .حمبة اهللا عز وجل له وأنه الزم لكل أمة
ــا ــا مل تكلــف وحــدها بالصــيام الــذي قــد : ثانًي التخفيــف علــى هــذه األمــة حيــث إ

  .نيكون فيه مشقة على النفوس واألبدا
اهللا تعــاىل أكمــل هلــذه األمــة دينهــا حيــث أكمــل هلــا الفضــائل  اإلشــارة إىل أن: ثالثًــا

  .اليت سبقت لغريها
أي { لعلكـــم تتقـــون{ بـــني اهللا عـــز وجـــل يف هـــذه اآليـــة حكمـــة الصـــيام بقولـــه )٢(

وقد أشـار النـيب صـلى اهللا  ،تتقون اهللا بصيامكم وما يرتتب عليه من خصال التقوى
مل يـــدع قـــول الـــزور والعمـــل بـــه فلـــيس هللا مـــن : "ه الفائـــدة بقولـــهعليـــه وســـلم إىل هـــذ

  .)١("حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
  .إخل}  وهللا على الناس حج البيت{ :أي دليل وجوبه قوله تعاىل )٣(

                                        
  . من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم: أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب )١(



سـورة آل عمـران، [ )١(}ومـن كفـر فـإن اهللا غـين عـن العـاملني من استطاع إليـه سـبيًال 
  ]٩٧: اآلية

ــا كانــت فريضــة احلــج ولكــن اهللا  ، الســنة التاســعة مــن اهلجــرةوهــذه اآليــة نزلــت يف و
ففيــه دليــل علــى أن مــن مل يســتطع فــال } مــن أســتطاع إليــه ســبيًال { .عــز وجــل قــال

  .حج عليه
دليـل علـى أن تـرك احلـج } ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني{ :يف قوله تعاىل )١(

ال خيـرج مـن امللـة علـى قـول مجهـور ولكنـه كفـر  ،ايكـون كفـرً  ستطاع إليـه سـبيًال ممن ا
كـان أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : "العلماء لقول عبـد اهللا بـن شـقيق

  .)١(" من األعمال تركه كفر غري الصالة اال يرون شيئً 
* * *  

                                        
  . ما جاء فيمن ترك الصالة: أخرجه الرتمذي، كتاب اإلميان، باب )١(



فأعالهـا قـول ال إلـه إال  )٤( وسـبعون شـعبة) ٣( وهـو بضـع،)٢(اإلميـان  ،)١(املرتبة الثانية
شــــــــــــــــعبة مــــــــــــــــن  )٦( ، واحليــــــــــــــــاءعــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــق) ٥(إماطــــــــــــــــة األذىاهللا وأدناهــــــــــــــــا 

  ..............األميان،
  .أي مراتب الدين )١(
  .اإلميان يف اللغة التصديق )٢(

وهـــو بضـــع وســـبعون " بالقلـــب وقـــول باللســـان وعمـــل بـــاجلوارح اعتقـــاد"ويف الشـــرع 
  .ةشعب

  .بكسر الباء من الثالثة إىل التسعة: عضْ البِ  )٣(
  .ء من الشيءاجلز : ةالشعب )٤(
، ونفايـــات وقمامـــة وأشـــواكأي إزالـــة األذى وهـــو مـــا يـــؤذي املـــارة مـــن أحجـــار  )٥(

  .وماله رائحة كريهة وحنو ذلك
وحتجـــز املـــرء عـــن فعـــل مـــا خيـــالف  ،عنـــد اخلجـــلحتـــدث  انفعاليـــةاحليـــاء صـــفة  )٦(

  .املروءة
عون واجلمــع بــني مــا تضــمنه كــالم املؤلــف رمحــه اهللا تعــاىل مــن أن اإلميــان بضــع وســب

اإلميـان الـذي هـو العقيـدة أصـوله سـتة وهـي : شعبة وأن اإلميان أركانـه سـتة أن نقـول
صــلى اهللا عليــه  املــذكورة يف حــديث جربيــل عليــه الصــالة والســالم حينمــا ســأل النــيبَّ 

اإلميــان أن تــؤمن بــاهللا، ومالئكتــه، وكتبــه ورســله، واليــوم : "وســلم عــن اإلميــان فقــال
  .)١("وشرهبالقدر خريه  اآلخر، وتؤمنَ 

  

                                        
  .تقدم خترجيه )١(



ة اعهــا وأجناســها فهـــو بضــع وســبعون شـــعبوأمــا اإلميــان الــذي يشـــمل األعمــال وأنو 
سـورة [ }ومـا كـان اهللا ليضـيع إميـانكم{ :يف قولـه اى اهللا تعـاىل الصـالة إميانًـوهلذا مسـَّ

ألن الصحابة   ؛كم إىل بيت املقدسيعين صالتَ  :قال املفسرون] ١٤٣: البقرة، اآلية
  .ا بالتوجه إىل الكعبة يصلون إىل بيت املقدسكانوا قبل أن يؤمرو 

  :اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور )١(
  :اإليمان بوجود اهللا تعالى: األول

  .واحلس ،الفطرة، والعقل، والشرع: وقد دل على وجوده تعاىل
فإن كـل خملـوق قـد فطـر علـى اإلميـان خبالقـه مـن : أما داللة الفطرة على وجوده -١

تعلــيم، وال ينصــرف عــن مقتضــى هــذه الفطــرة إال مــن طــرأ علــى  غـري ســبق تفكــري أو
ما من مولـود إال يولـد علـى : " قلبه ما يصرفه عنها لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .)١(" هِ ، أو ميجسانِ هِ ، أو ينصرانِ هِ هودانِ الفطرة، فأبواه يُ 
والحقهـا  فألن هذه املخلوقات سابقها: وأما داللة العقل على وجود اهللا تعاىل -٢

نفســـها بنفســـها، وال ميكـــن أن  دَ وَجـــالبـــد هلـــا مـــن خـــالق أوجـــدها إذ ال ميكـــن أن تُ 
  .توجد صدقة

ق نفســــه، ألن قبــــل وجــــوده ال ميكــــن أن توجــــد نفســــها بنفســــها ألن الشــــيء ال خيلُــــ
  ؟امعدوم فكيف يكون خالقً 

                                        
ومسلم، كتاب . هل يصلى عليهإذا أسلم الصيب فمات : أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب )١(

  .ما من مولود يولد إال على الفطرة: القدر، باب
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ها علـى ألن كل حادث البد له من حمدث، وألن وجودَ  وال ميكن أن توجد صدفة،
ا،  واالرتبــاطهــذا النظــام البــديع، والتناســق املتــآلف،  امللــتحم بــني األســباب ومســببا

أن يكــــون وجودهــــا صــــدفة، إذ  اباتًــــ اوبــــني الكائنــــات بعضــــها مــــع بعــــض مينــــع منًعــــ
ائــه حــال بق ااملوجــود صــدفة لــيس علــى نظــام يف أصــل وجــوده فكيــف يكــون منتظًمــ

  !وتطوره؟
وإذا مل ميكــن أن توجــد هــذه املخلوقــات نفســها بنفســها، وال أن توجــد صــدفة تعــني 

  .وهو اهللا رب العاملني ،أن يكون هلا موجد
القطعـــي يف ســـورة الطـــور، حيـــث  العقلـــي والربهـــانَ  وقـــد ذكـــر اهللا تعـــاىل هـــذا الـــدليلَ 

يعـين ] ٣٥: يـةسـورة الطـور، اآل[ }أم خلقـوا مـن غـري شـيء أم هـم اخلـالقون{ :قال
ـــم مل خيلقـــوا مـــن غـــري خـــالق، وال هـــم الـــذين خلقـــوا أنفســـهم، فتعـــني أن يكــــون  أ

رضــي اهللا عنــه  –م بــري بــن مطِعــجُ  –خــالقهم هــو اهللا تبــارك وتعــاىل، وهلــذا ملــا مســع 
أم خلقـوا مـن { :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليـات

أم * أم خلقــــوا الســــماوات واألرض بــــل ال يوقنــــون  *غــــري شــــيء أم هــــم اخلــــالقون 
وكــان ] ٣٧-٣٥: ســورة الطــور، اآليــات[ }عنــدهم خــزائن ربــك أم هــم املصــيطرون

" كاد قليب أن يطري، وذلك أول ما وقر اإلميان يف قليب: "قال امئذ مشركً جبري يو  –
  .)١( امفرقً  –البخاري  –رواه 

عن قصـري مشـيد، أحاطـت بـه يوضح ذلك، فإنه لو حدثك شخص  ولنضرب مثًال 
ار، وملئ بالفرش واألسرة، وزين   احلدائق، وجرت بينها األ

                                        
  . ١٨٣٩، ص ٤أخرجه البخاري، كتاب التفسري، سورة الطورجـ )١()١(
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إن هـذا القصـر ومـا فيـه مـن كمـال : بأنواع الزينـة مـن مقوماتـه ومكمالتـه، وقـال لـك
ـــادرت إىل إنكـــار ذلـــك  قـــد أوجـــد نفســـه، أو وجـــد هكـــذا صـــدفة بـــدون موجـــد، لب

وتكذيبـــه، وعـــددت حديثـــه ســـفها مـــن القـــول، أفيجـــوز بعـــد ذلـــك أن يكـــون هـــذا 
الكـــون الواســـع بأرضـــه ومسائـــه، وأفالكـــه وأحوالـــه، ونظامـــه البـــديع البـــاهر، قـــد أوجـــد 

  !نفسه، أو وجد صدفة بدون موجد؟
فــألن الكتــب الســماوية كلهــا تنطــق : وأمــا داللــة الشــرع علــى وجــود اهللا تعــاىل -٣

ـا مـن رب بذلك، و  ما جاءت به من األحكام املتضـمنة ملصـاحل اخللـق دليـل علـى أ
حكــيم علــيم مبصــاحل خلقــه، ومــا جــاءت بــه مــن األخبــار الكونيــة الــيت شــهد الواقــع 

ا من رب قادر على إجياد ما أخرب به   .بصدقها دليل على أ
  :وأما أدلة احلس على وجود اهللا فمن وجهني -٤

مـن إجابـة الـداعني، وغـوث املكـروبني، مـا يـدل داللـة أننـا نسـمع ونشـاهد : أحدمها
 }سـتجبنا لـهإذ نـادى مـن قبـل فا اونوًحـ{ :قاطعة على وجوده تعاىل، قال اهللا تعاىل

 }ســتجاب لكــمتســتغيثون ربكــم فا إذ{ :وقــال تعــاىل] ٧٦: ســورة األنبيــاء، اآليــة[
اهللا  أنــس بــن مالــك رضــي –عــن  ويف صــحيح البخــاريِّ ] ٩: ســورة األنفــال، اآليــة[

يــا : (دخـل يـوم اجلمعـة والنــيب صـلى اهللا عليـه وسـلم خيطـب، فقـال اأن أعرابيًـ: "عنـه
، هلك املال، وجاع العيال، فادع اهللا لنا، فرفع يديه ودعا فثار السحاب )رسول اهللا

ويف اجلمعــة . أمثـال اجلبــال فلـم ينــزل عــن منـربه حــىت رأيـت املطــر يتحــادر علـى حليتــه
  .يب أو غريهالثانية قام ذلك األعرا
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ـــا: (فقـــال : ـــدم البنـــاء وغـــرق املـــال، فـــادع اهللا لنـــا، فرفـــع يديـــه وقـــال) رســـول اهللا ي
  .)١(" نفرجتيشري إىل ناحية إال ا ، فما"حوالينا وال علينا مالله"

صدق اللجوء إىل اهللا تعاىل إىل يومنا هذا ملن  امشهودً  اوما زالت إجابة الداعني أمرً 
  .وأتى بشرائط اإلجابة

ويشــــاهدها النــــاس، أو ) املعجــــزات(أن آيــــات األنبيــــاء الــــيت تســــمى : الوجــــه الثــــاين
ـا أمـور خارجـة  ا، برهان قاطع علـى وجـود مرسـلهم، وهـو اهللا تعـاىل، أل يسمعون 

  .هلم الرسله ونصرً  اييدً نطاق البشر، جيريها اهللا تعاىل تأعن 
يضـرب بعصـاه آية موسى صلى اهللا عليه وسلم حني أمـره اهللا تعـاىل أن : لكمثال ذ

 :، واملـاء بينهـا كاجلبـال، قـال اهللا تعـاىلايابًسـ اعشـر طريًقـ البحر، فضربه فانفلق اثين
فكــــان كــــل فــــرق كــــالطود  قنفلاضــــرب بعصــــاك البحــــر فــــا فأوحينــــا إىل موســــى أن{

  ]٦٣: سورة الشعراء، اآلية[ }العظيم
آية عيسى صلى اهللا عليه وسـلم حيـث كـان حيـىي املـوتى، وخيـرجهم مـن  :ومثال ثان

ســـورة آل عمـــران، [ }وأحـــي املـــوتى بـــإذن اهللا{ :قبـــورهم بـــإذن اهللا، قـــال اهللا تعـــاىل
  .]١١٠: سورة املائدة، اآلية[} وإذ خترج املوتى بإذين{ :وقال] ٤٩: اآلية

إىل  فأشــاريش آيــة، حملمــد صــلى اهللا عليــه وســلم حــني طلبــت منــه قــر : ومثــال ثالــث
  نشقاقرتبت الساعة وا{ :نفلق فرقتني فرآه الناس، ويف ذلك قوله تعاىلالقمر فا

                                        
: ومسلم، كتاب اإلستسقاء، باب. رفع اليدين يف الدعاء: أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب )١(

  . الدعاء يف اإلستسقاء
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] ٢-١: سورة القمـر، اآليتـني[ }وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر* القمر 
هلــم، تــدل داللــة  الرســله، ونصــرً  اىل تأييــدً فهــذه اآليــات احملسوســة الــيت جيريهــا اهللا تعــا

  .قطعية على وجوده تعاىل
  :اإليمان بربوبيته: الثاني

  .أي بأنه وحده الرب ال شريك له وال معني
واألمـر، فـال خـالق إال اهللا، وال مالـك إال هـو، وال أمـر  مـن لـه اخللـق وامللـك: والرب

 :وقـــال] ٥٤: عـــراف، اآليـــةســـورة األ[} أال لـــه اخللـــق واألمـــر{ :إال لـــه، قـــال تعـــاىل
سـورة [} لكم اهللا ربكم له امللك والذين تدعون من دونـه مـا ميلكـون مـن قطمـريذ{

  ]١٣: فاطر، اآلية
غـــري  امـــن اخللـــق أنكـــر ربوبيـــة اهللا ســـبحانه، إال أن يكـــون مكـــابرً  اومل يعلـــم أن أحـــدً 

أنــــا ربكــــم { :حــــني قــــال لقومــــه –فرعــــون  –معتقــــد مبــــا يقــــول، كمــــا حصــــل مــــن 
أيهــا املــأل مــا علمــت لكــم مــن ا يــ{ :وقــال] ٢٤: ســورة النازعــات، اآليــة[ }األعلــى

لكـــن ذلـــك لـــيس عـــن عقيـــدة، قـــال اهللا ] ٣٨: ســـورة القصـــص، اآليـــة[} إلـــه غـــريي
ا وا{ :تعاىل ] ١٤: سـورة النمـل، اآليـة[ }اوعلـوً  اسـتيقنتها أنفسـهم ظلًمـوجحدوا 

زل هـــؤالء إال رب لقـــد علمـــت مـــا أنـــ{ :وقـــال موســـى لفرعـــون فيمـــا حكـــى اهللا عنـــه
: ســورة اإلســراء، اآليــة[ }افرعــون مثبــورً  الســماوات واألرض بصــائر وإين ألظنــك يــا

١٠٢[  
وهلذا كـان املشـركون يقـرون بربوبيـة اهللا تعـاىل، مـع إشـراكهم بـه يف األلوهيـة، قـال اهللا 

  سيقولون* قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون { :تعاىل
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* قـــــل مـــــن رب الســـــماوات الســـــبع ورب العـــــرش العظـــــيم * هللا قـــــل أفـــــال تـــــذكرون 
قــل مــن بيــده ملكــوت كــل شــيء وهــو جيــري وال جيــار * ســيقولون هللا قــل أفــال تتقــون 

: سـورة املؤمنـون، اآليـات[ }سيقولون هللا قل فأىن تسحرون* عليه إن كنتم تعلمون 
٨٩-٨٤[  

ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقـولن خلقهـن العزيـز { :وقال اهللا تعاىل
ولــئن ســألتهم مــن خلقهــن ليقــولن اهللا { :وقــال] ٩: ســورة الزخــرف، اآليــة[} العلــيم

  ].٨٧: سورة الزخرف، اآلية[} فأىن يؤفكون
وأمــر الــرب ســبحانه شــامل لألمــر الكــوين والشــرعي فكمــا أنــه مــدبر الكــون القاضــي 

ت اتقتضــيه حكمتــه، فهــو كــذلك احلــاكم فيــه بشــرع العبــاد فيــه مبــا يريــد حســب مــا
يف  اوأحكـــام املعـــامالت حســـبما تقتضـــيه حكمتـــه، فمـــن اختـــذ مـــع اهللا تعـــاىل مشـــرعً 

  .يف املعامالت فقد أشرك به ومل حيقق اإلميان االعبادات أو حاكمً 
  :اإليمان بألوهيته: الثالث

 ااملعبــود حبًــ"أي " ىن املــألوهمبعــ" هاإللــ"و  أي بأنــه وحــده اإللــه احلــق ال شــريك لــه،
سـورة [ }وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الـرمحن الـرحيم{ :، وقال اهللا تعاىلاوتعظيمً 

شـــهد اهللا أنـــه ال إلـــه إال هـــو واملالئكـــة وأولـــوا { :وقـــال تعـــاىل] ١٦٣: البقـــرة، اآليـــة
] ١٨ :سـورة آل عمـران، اآليـة[ }بالقسـط ال إلـه إال هـو العزيـز احلكـيم االعلم قائًمـ
ذلـك بـأن { :عبد من دونـه فألوهيتـه باطلـة، قـال اهللا تعـاىلإهلا مع اهللا يُ  ذَ وكل ما اختُِّ 

  اهللا هو احلق وأن ما يدعون من
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وتســميتها ] ٦٢: ســورة احلــج، اآليــة[ }دونــه هــو الباطــل وأن اهللا هــو العلــي الكبــري
إن هـي إال { :قـال اهللا تعـاىل يف الـالت والعـزى ومنـاة ،حـق األلوهيـةآهلة ال يعطيهـا 

ــا مــن ســلطان وآبــاؤكممسيتموهــا أنــتم  أمســاء : ســورة الــنجم، اآليــة[ }مــا أنــزل اهللا 
بـاؤكم مـا دلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآجتاأ{ :وقال عن هود أنه قال لقومه] ٢٣

ــا مـن ســلطان وقـال عــن يوسـف أنــه قــال ] ٧١: ةسـورة األعــراف، اآليــ[ }نـزل اهللا 
مــا تعبــدون مــن * أربــاب متفرقــون خــري أم اهللا الواحــد القهــار أ{ :لصــاحيب الســجن

ـا مـن سـلطاندونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أ سـورة يوسـف، [} نـزل اهللا 
 :وهلــذا كانــت الرســل علــيهم الصــالة والســالم يقولــون ألقــوامهم] ٤٠-٣٩: اآليتــني

ولكـن أىب ذلـك املشـركون، واختـذوا مـن دون اهللا }  ما لكم من إلـه غـريهعبدوا اهللا{
م، ويستغيثون م مع اهللا سبحانه وتعاىل، ويستنصرون    .آهلة، يعبدو

  :وقد أبطل اهللا تعاىل اختاذ املشركني هذه اآلهلة بربهانني عقليني
، فهـــي شـــيء مـــن خصـــائص األلوهيـــة اختـــذوهاأنـــه لـــيس يف هـــذه اآلهلـــة الـــيت : األول

، وال متلك هلم حيـاة العابديها، وال تدفع عنهم ضررً  اخملوقة ال ختلق، وال جتلب نفعً 
  .من السماوات وال يشاركون فيه ا، وال ميلكون شيئً اوال موتً 

وهـــم خيلقـــون وال ميلكـــون  اهلـــة ال خيلقـــون شـــيئً واختـــذوا مـــن دونـــه آ{ :قـــال اهللا تعـــاىل
: سورة الفرقان، اآلية[} اوال حياة وال نشورً  اوال ميلكون موتً  اوال نفعً  األنفسهم ضرً 

٣.[  
  قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال{ :وقال تعاىل
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* هلم فيهما من شـرك ومـا لـه مـنهم مـن ظهـري  ذرة يف السماوات وال يف األرض وما
  ].٢٣-٢٢: سورة سبأ، اآليتني[} إال ملن أذن لهوال تنفع الشفاعة عنده 

وال  اوال يســـتطيعون هلـــم نصـــرً * وهـــم خيلقـــون  اأيشـــركون مـــا ال خيلـــق شـــيئً { :وقـــال
  .]١٩٢-١٩١: سورة األعراف، اآليتني[ }أنفسهم ينصرون

ـــ ه، وأبطــــل فَ وإذا كانـــت هـــذه حـــال تلـــك اآلهلـــة، فــــإن اختاذهـــا آهلـــة مـــن أســـفه السَّ
  .الباطل
ؤالء املشركني كانوا يقرون بأن اهللا تعاىل وحـده الـرب اخلـالق الـذي بيـده أن ه: الثاين

ه باأللوهية كما و د جيار عليه، وهذا يستلزم أن يوحملكوت كل شيء، وهو جيري وال
عبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والــذين مــن قــبلكم لعلكــم يهــا النــاس اأا يــ{ :قــال تعــاىل

ناء وأنزل من السـماء مـاء فـأخرج والسماء ب االذي جعل لكم األرض فراشً * تتقون 
ســــورة البقــــرة، [} وأنــــتم تعلمــــون الكــــم فــــال جتعلــــوا هللا أنــــدادً  ابــــه مــــن الثمــــرات رزقًــــ

 }هم مــن خلقهــم ليقــولن اهللا فــأىن يؤفكــونولــئن ســألت{ :وقــال] ٢٢-٢١: اآليتــني
قـــل مـــن يـــرزقكم مـــن الســـماء واألرض أمـــن { :وقـــال] ٨٧: ســـورة الزخـــرف، اآليـــة[

صار ومن خيرج احلي مـن امليـت وخيـرج امليـت مـن احلـي ومـن يـدبر ميلك السمع واألب
فــذلك اهللا ربكــم احلــق فمــاذا بعــد احلــق إال * األمــر فســيقولون اهللا فقــل أفــال تتقــون 

  .]٣٢-٣١: سورة يونس، اآليتني[ }الضالل فأىن تصرفون
  :اإليمان بأسمائه وصفاته: الرابع
  له صلى اهللا عليه وسلم من األمساءما أثبته اهللا لنفسه يف كتابه، أو سنة رسو أي 
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والصـــفات علـــى الوجـــه الالئـــق بـــه مـــن غـــري حتريـــف، وال تعطيـــل، وال تكييـــف، وال 
دعوه بـــه وذروا الـــذين يلحـــدون يف وهللا األمســـاء احلســـىن فـــا{ :متثيـــل، قـــال اهللا تعـــاىل

ولـــه { :وقـــال] ١٨٠: ســـورة األعـــراف، اآليـــة[ }أمسائـــه ســـيجزون مـــا كـــانوا يعملـــون
] ٢٧: سـورة الـروم، اآليـة[} املثل األعلى يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكـيم

  ]١١: سورة الشورى، اآلية[} ليس كمثله شيء وهو السميع البصري{ :وقال
  :وقد ضل يف هذا األمر طائفتان

ــا والصــفات الــذين أنكــروا األمســاء) املعطلــة( :إحــدامها ، أو بعضــها، زاعمــني أن إثبا
  :يستلزم التشبيه، أي تشبيه اهللا تعاىل خبلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه منها

أنه يستلزم لوازم باطلـة كالتنـاقض يف كـالم اهللا سـبحانه، وذلـك أن اهللا تعـاىل : األول
ـــا  ـــو كـــان إثبا أثبـــت لنفســـه األمســـاء والصـــفات، ونفـــى أن يكـــون كمثلـــه شـــيء، ول

  .التشبيه لزم التناقض يف كالم اهللا، وتكذيب بعضه بعضً يستلزم ا
ســم أو صــفة أن يكونــا متمــاثلني، فأنــت أنــه ال يلــزم مــن اتفــاق الشــيئني يف ا: الثــاين

منهما إنسان مسيع، بصـري، مـتكلم، وال يلـزم مـن  ترى الشخصني يتفقان يف أن كًال 
الم، وتــرى احليوانــات ذلــك أن يتمــاثال يف املعــاين اإلنســانية، والســمع والبصــر، والكــ

هــذا أن تكـون أيــديها وأرجلهـا، وأعينهــا  اتفاقهـاهلـا أيــد وأرجـل، وأعــني وال يلـزم مــن 
  .متماثلة

  فإذا ظهر التباين بني املخلوقات فيما تتفق فيه من أمساء، أو صفات،
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  .ظمفالتباين بني اخلالق واملخلوق أبني وأع
الـذين أثبتـوا األمسـاء والصـفات مـع تشـبيه اهللا تعـاىل خبلقـه ) املشـبهة: (الطائفة الثانية

يفهمـون مبـا زاعمني أن هذا مقتضى داللـة النصـوص، ألن اهللا تعـاىل خياطـب العبـاد 
  :وهذا الزعم باطل لوجوه منها

ة اهللا: األول كــن أن بطلــه العقــل، والشــرع، وال ميتعــاىل خللقــه أمــر باطــل ي أن مشــا
  .باطًال  ايكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرً 

أن اهللا تعاىل خاطب العبـاد مبـا يفهمـون مـن حيـث أصـل املعـىن، أمـا احلقيقـة : الثاين
والكنــه الــذي عليــه ذلــك املعــىن فهــو ممــا اســتأثر اهللا تعــاىل بعلمــه فيمــا يتعلــق بذاتــه، 

  .وصفاته
وهــو  -لــوم مــن حيــث أصــل املعــىن الســمع مع ثبــت اهللا لنفســه أنــه مسيــع، فــإنفــإذا أ

لكــن حقيقــة ذلــك بالنســبة إىل مســع اهللا تعــاىل غــري معلومــة، ألن  -إدراك األصــوات 
حقيقة السمع تتباين حىت يف املخلوقـات، فالتبـاين فيهـا بـني اخلـالق واملخلـوق، أبـني 

  .وأعظم
 مـن حيـث أصـل االسـتواءستوى على عرشه فإن فسه أنه اوإذا أخرب اهللا تعاىل عن ن

لنسبة إىل اسـتواء اهللا اليت هو عليه غري معلومة با االستواءاملعىن معلوم، لكن حقيقة 
علـــى   االســـتواءتتبـــاين يف حـــق املخلـــوق، فلـــيس  االســـتواءحقيقـــة ن علـــى عرشـــه ،أل
علــــى رحــــل بعــــري صــــعب نفــــور، فــــإذا تباينــــت يف حــــق  كاالســــتواءكرســــي مســــتقر  

  .أبني وأعظماملخلوق، فالتباين فيها بني اخلالق واملخلوق 



  .......................................) ١(ومالئكته 
  

  :واإلميان باهللا تعاىل على ما وصفنا يثمر للمؤمنني مثرات جليلة منها
ـــ: األوىل ، وال يعبـــد احتقيـــق توحيـــد اهللا تعـــاىل حبيـــث ال يتعلـــق بغـــريه رجـــاء، وال خوًف
  .غريه
  .قتضى أمسائه احلسىن وصفاته العلياكمال حمبة اهللا تعاىل، وتعظيمه مب: الثانية
ى عنه: الثالثة   .حتقيق عبادته بفعل ما أمر به، واجتناب ما 

عـــامل غيـــيب خملوقـــون، عابـــدون هللا تعـــاىل، ولـــيس هلـــم مـــن خصـــائص : املالئكـــة )١(
التــام ألمــره،  االنقيــادالربوبيــة واأللوهيــة شــيء، خلقهــم اهللا تعــاىل مــن نــور، ومــنحهم 

ومـــن عنــــده ال يســـتكربون عــــن عبادتــــه وال { :قــــال اهللا تعــــاىل. هوالقـــوة علــــى تنفيـــذ
-١٩: ســورة األنبيــاء، اآليتــني[ }يســبحون الليــل والنهــار ال يفــرتون* يستحســرون 

وهــــم عــــدد كثــــري ال حيصــــيهم إال اهللا تعــــاىل، وقــــد ثبــــت يف الصــــحيحني مــــن ] ٢٠
رفــع لــه  حــديث أنــس رضــي اهللا عنــه يف قصــة املعــراج أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم

رجـوا مل يعـودا البيت املعمور يف السماء يصلي فيه كل يوم سـبعون ألـف ملـك إذا خ
  .)١( إليه آخر ما عليهم

  :واإلميان باملالئكة يتضمن أربعة أمور
  .اإلميان بوجودهم: األول

                                        
اإلسراء : ومسلم، كتاب اإلميان، باب. ذكر املالئكة: كتاب بدء اخللق، بابأخرجه البخاري،   )١(

  . برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرض الصلوات



...............................................  
  

ــم ) كجربيـل( اإلميـان مبـن علمنـا امسـه مـنهم بامسـه: الثـاين ومـن مل نعلـم امسـه نـؤمن 
  .إمجاًال 
م، كصــفة : الثالــث فقــد أخــرب النــيب صــلى اهللا ) جربيــل(اإلميــان مبــا علمنــا مــن صــفا

ــــه رآه علــــى صــــفته الــــيت خلــــق علي ــــه وســــلم أن ــــاح قــــد ســــد علي ــــه ســــتمائة جن هــــا ول
  .)١(.األفق

حـني أرسـله  )جلربيـل(صـل وقد يتحول امللك بـأمر اهللا تعـاىل إىل هيئـة رجـل، كمـا ح
، وحني جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم وهـو اسويً  افتمثل هلا بشرً  مرميتعاىل إىل 

جــــالس يف أصــــحابه جــــاءه بصــــفة ال يــــرى عليــــه أثــــر الســــفر، وال يعرفــــه أحــــد مــــن 
الصــحابة، فجلــس إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فأســند ركبتيــه إىل ركبتيــه، ووضــع  

صــــلى اهللا عليــــه وســــلم عــــن اإلســــالم، واإلميــــان كفيــــه علــــى فخذيــــه، وســــأل النــــيب 
ا، فأجابـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فـانطلق مث قـال . واإلحسان، والساعة، وأمارا

  .)٢( رواه مسلم". أتاكم يعلمكم دينكم هذا جربيل: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ورة رجالولوط كانوا يف ص ن أرسلهم اهللا تعاىل إىل إبراهيموكذلك املالئكة الذي

ــا بــأمر اهللا تعــاىل، كتســبيحه، : الرابــع اإلميــان مبــا علمنــا مــن أعمــاهلم الــيت يقومــون 
ارً  له ليًال  والتعبدِ    .بدون ملل وال فتور او

                                        
   ٣٢٣٣- ٣٢٣٢البخاري، كتاب بدء اخللق،  )١(
  . تقدم خترجيه )٢(



  .وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة
  .جربيل األمني على وحي اهللا تعاىل يرسله به إىل األنبياء والرسل: مثل
  .ر أي باملطر والنباتميكائيل املوكل بالقط: ومثل
  .إسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور عند قيام الساعة وبعث اخللق: ومثل
  .ملك املوت املوكل بقبض األرواح عند املوت: ومثل
  .بالنار وهو خازن النار املوكلمالك : ومثل
املالئكـــة املـــوكلني باألجنـــة يف األرحـــام إذا مت لإلنســـان أربعـــة أشـــهر يف بطـــن : ومثـــل
  .وأمره بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد اعث اهللا إليه ملكً ، بأمه

: ملكـــان أعمـــال بـــين آدم وكتابتهـــا، لكـــل شـــخص املالئكـــة املـــوكلني حبفـــظ: ومثـــل
  .أحدمها عن اليمني، والثاين عن الشمال

إذا وضــع يف قــربه يأتيــه ملكــان يســأالنه عــن امليــت املالئكــة املــوكلني بســؤال : ومثــل
  .ه، ونبيهدينعن ربه، و 

  :واإلميان باملالئكة يثمر مثرات جليلة منها
العلــم بعظمــة اهللا تعــاىل، وقوتــه، وســلطانه، فــإن عظمــة املخلــوق مــن عظمــة : األوىل
  .اخلالق
ــ: الثانيــة ل مــن هــؤالء املالئكــة مــن شــكر اهللا تعــاىل علــى عنايتــه ببــين آدم، حيــث وكَّ

  .ميقوم حبفظهم، وكتابة أعماهلم، وغري ذلك من مصاحله
  .حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهللا تعاىل: الثالثة



م عبـارة عـن قـوى اخلـري  :، وقالوااوقد أنكر قوم من الزائغني كون املالئكة أجسامً  إ
الكامنـــة يف املخلوقـــات، وهـــذا تكـــذيب لكتـــاب اهللا تعـــاىل، وســـنة رســـوله صـــلى اهللا 

  .عليه وسلم وإمجاع املسلمني
أوىل  احلمـــد هللا فـــاطر الســـماوات واألرض جاعـــل املالئكـــة رســـًال { :قـــال اهللا تعـــاىل

  ]١: سورة الفاطر، اآلية[ }أجنحة مثىن وثالث ورباع
 }وأدبــارهمولــو تــرى إذ يتــوىف الــذين كفــروا املالئكــة يضــربون علــى وجــوهم { :وقــال

  ]٥٠: سورة األنفال، اآلية[
أخرجــوا  أيــديهم باســطويف غمــرات املــوت واملالئكــة  ولــو تــرى إذ الظــاملون{ :وقــال

  .]٩٣: سورة األنعام، اآلية[ }أنفسكم
م قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري{ :وقال } حىت إذا فزع عن قلو

  .]٢٣: سورة سبأ، اآلية[
ســالم علــيكم مبــا * واملالئكــة يــدخلون علــيهم مــن كــل بــاب { :وقــال يف أهــل اجلنــة

  .]٢٤-٢٣: لرعد، اآليتنيسورة ا[} صربمت فنعم عقىب الدار
ويف صــحيح البخــاري عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

فأحبـه، فيحبـه جربيـل،  اإن اهللا حيـب فالنًـ :إذا أحـب اهللا العبـد نـادى جربيـل: "قال
فـأحبوه، فيحبـه أهـل السـماء، مث  إن اهللا حيب فالنًـا:  أهل السماءفينادي جربيل يف

  .)١(". قبول يف األرضيوضع له ال

                                        
إذا : ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب. ذكر املالئكة: أخرجه البخاري، كتاب بدء اخللق، باب )١(

  . أحب اهللا عبًدا حببه إىل عباده



  .........................................) ١(وكتبه
  

إذا كان يـوم اجلمعـة علـى كـل " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عنه قال اوفيه أيضً 
بــاب مــن أبــواب املســاجد املالئكــة يكتبــون األول فــاألول، فــإذا جلــس اإلمــام طــووا 

  .)١(". الصحف وجاءوا يستمعون الذكر
 ،كمــا قــال الزائغــون  أن املالئكــة أجســام ال قــوى معنويــةيف  وهــذه النصــوص صــرحيةٌ 

  .وعلى مقتضى هذه النصوص أمجع املسلمون
  ).مكتوب(مبعىن ) كتاب(مجع : الكتب )١(

ا هنا الكتب اليت أنزهلا تعاىل على رسله رمحة للخلق، وهدايـة هلـم، ليصـلوا : واملراد 
م يف الدنيا وا   .آلخرةا إىل سعاد

  :واإلميان بالكتب يتضمن أربعة أمور
  .ااإلميان بأن نزوهلا من عند اهللا حقً : األول
اإلميــان مبــا علمنــا امســه منهــا بامســه كــالقرآن الــذي نــزل علــى حممــد صــلى اهللا : الثــاين

عليه وسلم، والتـوراة الـيت أنزلـت علـى موسـى صـلى اهللا عليـه وسـلم، واإلجنيـل الـذي 
 عليــه وســلم، والزبــور الــذي أوتيــه داود صــلى اهللا عليــه أنــزل علــى عيســى صــلى اهللا

  .وأما مل نعلم امسه فتؤمن به إمجاًال  ،وسلم
مل يبدل أو حيرف  تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما: الثالث

  .من الكتب السابقة
  ما مل ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء بأحكامالعمل : الرابع

                                        
فضل : ومسلم، كتاب اجلمعة، باب. اإلستماع إىل اخلطبة: أخرجه البخارين كتاب اجلمعة، باب )١(

  . التهجري يوم اجلمعة



  ......................................... )١(ورسله
  

قـال  ،فهمنا حكمته أم مل نفهمها، ومجيع الكتب السـابقة منسـوخة بـالقرآن العظـيم
 املـا بـني يديـه مـن الكتـاب ومهيمنًـ اوأنزلن إليـك الكتـاب بـاحلق مصـدقً { :اهللا تعاىل

جيــوز العمــل وعلــى هــذا فــال ) عليــه احاكًمــ(أي ] ٤٨: ســورة املائــدة، اآليــة[ }عليــه
  .بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إال ما صح منها وأقره القرآن

  :واإلميان بالكتب يثمر مثرات جليلة منها
  .يهديهم به االعلم بعناية اهللا تعاىل بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابً : األوىل
. العلم حبكمة اهللا تعاىل يف شرعه حيـث شـرع لكـل قـوم مـا يناسـب أحـواهلم: الثانية

: ســورة املائــدة، اآليــة[ }الكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاًجــ{ :كمــا قــال اهللا تعــاىل
٤٨[.  

  .أي مبعوث بإبالغ شيء) مرسل(مبعىن ) رسول(مجع : الرسل )١(
  .إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه من أوحي: واملراد هنا

أوحينــا  إنــا{: الرســل نــوح وآخــرهم حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم قــال اهللا تعــاىل وأول
  .]١٦٣:، اآليةالنساءسورة [} إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده

رضـــي اهللا عنـــه يف حـــديث الشـــفاعة أن ويف صـــحيح البخـــاري عـــن أنـــس بـــن مالـــك 
النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ذكـر أن النـاس يـأتون إىل آدم ليشـفع هلـم فيعتـذر، إلـيهم 

  .)١( وذكر متام احلديث –رسول بعثه اهللا أول  اائتوا نوحً : ويقول

                                        
  = ومسلم، كتاب. كالم اهللا مع األنبياء يوم القيامة: أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب )١(



ما كان حممد أبـا أحـد مـن رجـالكم { وقال اهللا تعاىل يف حممد صلى اهللا عليه وسلم
  ]٤٠:سورة األحزاب، اآلية[ }ولكن رسول اهللا وخامت النبيني

ومل ختل أمة من رسول يبعثـه اهللا تعـاىل بشـريعة مسـتقلة إىل قومـه، أو نـيب يـوحى إليـه 
عبدوا أن ا ولقد بعثنا يف كل أمة رسوًال { :ا، قال اهللا تعاىله ليجددهلَ بْـ قَـ  نْ بشريعة مَ 

وإن مـن أمـة إال { :وقـال تعـاىل] ٣٦: سورة النحل، اآليـة[} اهللا واجتنبوا الطاغوت
إنـــا أنزلنـــا التـــوراة فيهـــا { :وقـــال تعـــاىل] ٢٤: ســـورة فـــاطر، اآليـــة[} خـــال فيهـــا نـــذير

ــا النبيــون الــذين أســلموا للــذين هــاد : ســورة املائــدة، اآليــة[} واهــدى ونــور حيكــم 
٤٤[.  

والرسل بشر خملوقون ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء، قال اهللا تعاىل 
 :عنـد اهللا اعـن نبيـه حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو سـيد املرسـلني وأعظمهـم جاًهـ

إال مـــــا شـــــاء اهللا ولـــــو كنـــــت أعلـــــم الغيـــــب  اوال ضـــــرً  اقـــــل ال أملـــــك لنفســـــي نفًعـــــ{
سـورة [} من اخلري وما مسين السوء إن أنا إال نـذير وبشـري لقـوم يؤمنـونالستكثرت 

  .]١٨٨: األعراف، اآلية
قـــل إين لـــن جيـــريين مـــن اهللا *  اوال رشـــدً  املـــك لكـــم ضـــرً قـــل إين ال أ{ :وقـــال تعـــاىل

  .]٢٢-٢١: سورة اجلن، اآليتني[ }اأحد ولن أجد من دونه ملتحدً 
ت، واحلاجـــة إىل الطعـــام والشـــراب، وتلحقهـــم خصـــائص البشـــرية مـــن املـــرض، واملـــو 

 :وغري ذلـك، قـال اهللا تعـاىل عـن إبـراهيم عليـه الصـالة والسـالم يف وصـفه لربـه تعـاىل
  *وإذا مرضت فهو يشفني * والذي هو يطعمين ويسقني {



  ]٨١-٧٩سورة الشعراء، اآليات[ }والذي مييتين مث حييني
فـــإذا  ،م أنســى كمـــا تنســونإمنـــا أنــا بشـــر مــثلك: "وقــال النــيب صـــلى اهللا عليــه وســلم

  .)١(" نسيت فذكروين
م، ويف ســياق الثنــاء علــيهم  ،وقــد وصــفهم اهللا تعــاىل بالعبوديــة لــه يف أعلــى مقامــا

سـورة اإلسـراء، [} شكورا اإنه كان عبدً { :فقال تعاىل يف نوح صلى اهللا عليه وسلم
ن علـــى تبـــارك الـــذي نـــزل الفرقـــا{ :وقـــال يف حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم] ٣:اآليـــة

  ]١: سورة الفرقان اآلية[} اعبده ليكون للعاملني نذيرً 
واذكـر عبادنـا إبـراهيم { :وإسحاق ويعقوب صلى اهللا عليهم وسلم وقال يف إبراهيم

* إنــا أخلصــناهم خبالصــة ذكــرى الــدار * واألبصــار  وإســحق ويعقــوب أويل األيــدي
ـــم عنـــدنا ملـــن املصـــطفني األخيـــار وقـــال يف ] ٤٧-٤٥: ســـورة ص، اآليـــات[ }وإ
 إن هـو إال عبـد أنعمنـا عليـه وجعلنـاه مـثًال { :عيسـى بـن مـرمي صـلى اهللا عليـه وسـلم

  ]٥٩: ، اآليةسورة الزخرف[} لبين إسرائيل
  :واإلميان بالرسل يتضمن أربعة أمور

اإلميان بأن رسالتهم حق مـن اهللا تعـاىل، فمـن كفـر برسـالة واحـد مـنهم فقـد  : األول
ســورة الشــعراء، [} كــذبت قــوم نــوح املرســلني{ :تعــاىل كمــا قــال اهللا. كفــر بــاجلميع

غـريه حـني   فجعلهم اهللا مكذبني جلميع الرسـل مـع أنـه مل يكـن رسـولٌ ] ١٠٥: اآلية
  كذبوه، وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا

                                        
ومسلم، كتاب املساجد، . التوجه حنو القبلة حيث كان: لقبلة، بابأخرجه البخاري، كتاب ا )١(

  . السهر يف الصالة والسجود له: باب
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سيح بن مرمي غـري متبعـني لـه صلى اهللا عليه وسلم ومل يتبعوه هم مكذبون للم احممدً 
م بــه ، الاأيًضــ ســيما وأنــه قــد بشــرهم مبحمــد صــلى اهللا عليــه وســلم وال معــىن لبشــار

  .إال أنه رسول إليهم ينقذهم اهللا به من الضاللة، ويهديهم إىل صراط مستقيم
 ،حممد وإبـراهيم، وموسـى، وعيسـى: اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه مثل: الثاني

م الصـــالة والســـالم، وهـــؤالء اخلمســـة هـــم أولـــو العـــزم مـــن الرســـل، وقـــد ونـــوح علـــيه
أخــذنا  وإذ{ :ذكــرهم اهللا تعــاىل يف موضــعني مــن القــرآن يف ســورة األحــزاب يف قولــه

ســورة [} بــن مــرميك ومــن نــوح وإبــراهيم وموســى وعيســى امــن النبيــني ميثــاقهم ومنــ
الـدين مـا وصـى بـه  شرع لكم من{ ويف سورة الشورى يف قوله] ٧: األحزاب، اآلية

نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال 
  ]١٣: سورة الشورى، اآلية[} تتفرقوا فيه

مـن  ولقد أرسلنا رسًال { :قال اهللا تعاىل مسه منهم فنؤمن به إمجاًال وأما من مل نعلم ا
: سـورة غـافر، اآليـة[} كمنهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصـص عليـقبلك 
٧٨[  

  .تصديق ما صح عنهم من أخبارهم: الثالث
العمـــل بشــريعة مـــن أرســـل إلينـــا مـــنهم، وهـــو خـــامتهم حممـــد صـــلى اهللا عليـــه : الرابـــع

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكمـوك { :قال اهللا تعاىل ،وسلم املرسل إىل مجيع الناس
} اضـــيت ويســـلموا تســـليمً فيمـــا شـــجر بيـــنهم مث ال جيـــدوا يف أنفســـهم حرجـــا ممـــا ق

  .]٦٥: سورة النساء، اآلية[
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  :جليلة منها ولإليمان بالرسل ثمرات
اهللا تعاىل وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إىل  العلم برمحة: األولى

ألن العقل البشري ال يسـتقل مبعرفـة صراط اهللا تعاىل، ويبينوا هلم كيف يعبدون اهللا، 
  .ذلك
  .شكره تعاىل على هذه النعمة الكربى: الثانية
ـم، : الثالثة حمبة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم، والثنـاء علـيهم مبـا يليـق 

م قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده م رسل اهللا تعاىل، وأل   .أل
وقـد  ،م زاعمني أن رسل اهللا تعـاىل ال يكونـون مـن البشـروقد كذب املعاندون رسله

ومـــا منـــع النـــاس أن يؤمنـــوا إذ جـــاءهم { :ذكـــر اهللا تعـــاىل هـــذا الـــزعم وأبطلـــه بقولـــه
قــل لــو كــان يف األرض مالئكــة ميشــون *  رســوًال  ااهلــدى إال أن قــالوا أبعــث اهللا بشــرً 

-٩٤: اء، اآليتــنيســورة اإلســر [} رســوًال  امطمئنــني لنزلنــا علــيهم مــن الســماء ملًكــ
ألنـه مرسـل إىل  افأبطل اهللا تعاىل هذا الزعم بأنه ال بـد أن يكـون الرسـول بشـرً ] ٩٥

أهل األرض، وهم بشر، ولو كان أهل األرض مالئكـة لنـزل اهللا علـيهم مـن السـماء 
ـــم رســـوًال  املًكـــ ، ليكـــون مـــثلهم، وهكـــذا حكـــى اهللا تعـــاىل عـــن املكـــذبني للرســـل أ
ـــتم إال ب{ :قـــالوا ـــا إن أن ـــا فأتونـــا تريـــدون أن تصـــدونا عمـــا كـــان يعبـــد آشـــر مثلن باؤن

قالت هلم رسـلهم إن حنـن إال بشـر مـثلكم ولكـن اهللا ميـن علـى مـن * بسلطان مبني 
ســورة إبـــراهيم، [} يشــاء مــن عبـــاده ومــا كـــان لنــا أن نـــأتيكم بســلطان إال بـــإذن اهللا

  .]١١-١٠: اآليتني



  ......................................)١(واليوم اآلخر،
  
ومســـي . فيـــه للحســـاب واجلـــزاء يـــوم القيامـــة الـــذي يبعـــث النـــاسُ : اليـــوم اآلخـــر )١(

بــــذلك ألنــــه ال يــــوم بعــــده، حيــــث يســــتقر أهــــل اجلنــــة يف منــــازهم، وأهــــل النــــار يف 
  .منازهلم

  :واإلميان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور
لصـــور النفخـــة الثانيـــة، وهـــو إحيـــاء املـــوتى حـــني يـــنفخ يف ا: اإلميـــان بالبعـــث: األول

ال غــــري  منتعلــــني، عــــراة غــــري مســــترتين، ُغــــرْ فيقــــوم النــــاس لــــرب العــــاملني، حفــــاة غــــري
} علينــا إنــا كنــا فــاعلني اكمــا بــدأنا أول خلــق نعيــد وعــدً { :خمتتنــني، قــال اهللا تعــاىل

حــــق ثابــــت دل عليــــه الكتــــاب، والســــنة، : والبعــــث] ١٠٤: ســــورة األنبيــــاء، اآليــــة[
مث إنكـم يـوم القيامـة * مث إنكم بعد ذلك مليتون { :قال اهللا تعاىل. وإمجاع املسلمني

  ]١٦-١٥: سورة املؤمنون، اآليتني[ }تبعثون
متفــق  ")١(ًال رْ ُغــحفــاة حيشــر النــاس يــوم القيامــة : " وقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم

  .عليه
 وأمجع املسلمون على ثبوته، وهو مقتضى احلكمة حيث تقتضي أن جيعل اهللا تعـاىل

 :جيازيهم فيـه علـى مـا كلفهـم بـه علـى ألسـنة رسـله قـال اهللا تعـاىل اهلذه اخلليقة معادً 
: ســـورة املؤمنـــون، اآليـــة[ }نكـــم إلينـــا ال ترجعـــونوأ اأفحســـبتم أمنـــا خلقنـــاكم عبثًـــ{

ن لـرادك إىل الـذي فـرض عليـك القـرآإن { :وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسـلم] ١١٥
  .]٨٥: سورة القصص، اآلية[ }معاد

                                        
الدنيا وبيان : ومسلم، كتاب اجلنة، باب. كيف احلشر: أخرجه البخاري، كتاب الرفاق، باب )١(

  . احملشر يوم القيامة
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حياسب العبد على عمله، وجيازى عليـه، وقـد دل : اإلميان باحلساب واجلزاء: الثاني
م { :علــى ذلــك الكتــاب، والســنة، وإمجــاع املســلمني، قــال اهللا تعــاىل * إن إلينــا إيــا

م مــــن جـــــاء { :الوقـــــ] ٢٦-٢٥: ســـــورة الغاشــــية، اآليتــــني[ }مث إن علينــــا حســــا
 }ى إال مثلهــا وهــم ال يظلمــونأمثاهلــا ومــن جــاء بالســيئة فــال جيــز  باحلســنة فلــه عشــر

ونضع املوازين القسط ليوم القيامـة فـال تظلـم { :وقال] ١٦٠: سورة األنعام، اآلية[
ــا وكفــى بنــا حاســبني انفــس شــيئً  ســورة [ }وإنــك كــان مثقــال حبــة مــن خــردل أتينــا 

  .]٤٧: األنبياء، اآلية
إن اهللا يــدين : "قــالن ابــن عمــَر رضــي اهللا عنهمــا أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وعــ

أتعـــرف ذنـــب كـــذا؟ أتعـــرف ذنـــب كـــذا؟ : املـــؤمن فيضـــع عليـــه كنفـــه ويســـرته، فيقـــول
ا : نعـــم أي رب حـــىت إذا قـــرره بذنوبـــه، ورأى أنـــه قـــد هلـــك قـــال: فيقـــول قـــد ســـرت

ب حســــناته، وأمــــا الكفــــار عليــــك يف الــــدنيا، وأنــــا أغفرهــــا لــــك اليــــوم، فيعطــــى كتــــا
ــم، أال لعنــة  ــم علــى رؤوس اخلالئــق هــؤالء الــذين كــذبوا علــى ر واملنــافقون فينــادى 

  .متفق عليه )١(". اهللا على الظاملني
أن مـن هـم حبسـنة فعملهـا، كتبهـا اهللا عنـده " :وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم

هــم بســيئة ففعلهــا  مــن  ســبعمائة ضــعف إىل أضــعاف كثــرية، وأنإىل  تعشــر حســنا
  .)٢("كتبها اهللا سيئة واحدة

                                        
ومسلم كتاب ". عنة اهللا على الظاملنيأال ل: "قوله تعاىل: أخرجه البخاري، كتاب املظامل، باب )١(

  . قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: التوبة، باب
: من هم حبسنة أو سيئة، ومسلم، كتاب اإلميان، باب: أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، باب )٢(

  . اإلسراء بالنيب عليه الصالة والسالم إىل السماوات
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وقـــد أمجـــع املســـلمون علـــى إثبـــات احلســـاب واجلـــزاء علـــى األعمـــال، وهـــو مقتضـــى 
بــول مــا احلكمــة فــإن اهللا تعــاىل أنــزل الكتــب، وأرســل الرســل، وفــرض علــى العبــاد قَ 

لـــه وأحـــل  العمـــل بـــه منـــه، وأوجـــب قتـــال املعارضـــنيجـــاءوا بـــه، والعمـــل مبـــا جيـــب 
م، ونسـاءهم، وأمـواهلم وال جـزاء لكـان هـذا  فلـو مل يكـن حسـاب. دماءهم، وذريـا

 :احلكـــيم عنـــه، وقـــد أشـــار اهللا تعـــاىل إىل ذلـــك بقولـــه مـــن العبـــث الـــذي ينـــزه الـــربُّ 
ا لنقصـــن علـــيهم بعلـــم ومـــا كنـــف* لن املرســـلني ن أرســـل إلـــيهم ولنســـألن الـــذيفلنســـأ{

  .]٧-٦: سورة األعراف، اآليتني[ }غائبني
مــا املــآاإل: الثالــث للخلــق، فاجلنــة دار النعــيم الــيت  األبــديُّ  لُ ميــان باجلنــة والنــار، وأ

أعـــدها اهللا تعـــاىل للمـــؤمنني املتقـــني، الـــذين آمنـــوا مبـــا أوجـــب اهللا علـــيهم اإلميـــان بـــه، 
ال  يهــا مــن أنــواع النعــيم مــاف. وقــاموا بطاعــة اهللا ورســوله، خملصــني هللا متبعــني لرســوله
إن الـذين { :قـال اهللا تعـاىل". عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

ــم جنــات عــدن * منــوا وعملــوا الصــاحلات أولئــك هــم خــري الربيــة آ جــزاؤهم عنــد ر
ــار خالــدين فيهــا أبــدا رضــي اهللا عــنهم ورضــوا عنــه ذلــك ملــن تــدري مــن حتتهــ ا األ

  .]٨-٧: نة، اآليتنيسورة البي[ }ربه خشي
 }هلـم مـن قـرة أعـني جـزاء مبـا كـانوا يعملـون فال تعلـم نفـس مـا أخفـي{ :وقال تعاىل

  .]١٧: سورة السجدة، اآلية[
وأما النار فهي دار العذاب اليت أعدها اهللا تعاىل للكافرين الظاملني، الـذين كفـروا بـه 

  ال خيطر على وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب والنكال ما
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سـورة آل عمـران، اآليـة [} واتقـوا النـار الـيت أعـدت للكـافرين{ :البال قال اهللا تعاىل
م سرادقها وإن يسـتغيثوا يغـاثوا مبـاء   اإنا أعتدنا للظاملني نارً { :وقال] ١٣١ أحاط 

] ٢٩: رة الكهـف، اآليـةسو [ }اكاملهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقً 
ال جيـدون  اخالـدين فيهـا أبـدً *  اإن اهللا لعن الكافرين وأعـد هلـم سـعريً { :وقال تعاىل

ـــ ـــا*  اوال نصـــريً  اولًي ـــا  يـــوم تقلـــب وجـــوههم يف النـــار يقولـــون ي ـــا اهللا وأطعن ـــا أطعن ليتن
  ]٦٦-٦٤: سورة األحزاب، اآليات[} الرسوال

  :كل ما يكون بعد املوت مثلاإلميان ب: ويلتحق باإلميان باليوم اآلخر
وهي سؤال امليت بعد دفنه عـن ربـه، ودينـه، ونبيـه، فيثبـت اهللا الـذين : فتنة القرب ) أ(

ريب اهللا، وديــين اإلســالم، ونــيب حممــد صــلى اهللا عليــه : آمنــوا بــالقول الثابــت، فيقــول
و ويقـــول املنـــافق أ. هـــاه، هـــاه، ال أدري :ويضـــل اهللا الظـــاملني فيقـــول الكـــافر. وســلم
  .فقلته ايقولون شيئً ال أدري مسعت الناس  :املرتاب

فيكون العذاب للظاملني من املنـافقني والكـافرين قـال اهللا : عذاب القرب ونعيمه ) ب(
ولــو تــرى إذ الظــاملون يف غمــرات املــوت واملالئكــة باســطو أيــديهم أخرجــوا { :تعــاىل

غــري احلــق وكنــتم عــن ون علــى اهللا أنفســكم اليــوم جتــزون عــذاب اهلــون مبــا كنــتم تقولــ
  .]٢٣: سورة األنعام، اآلية[ }ته تستكربونايآ

ويــوم تقــوم الســاعة  االنــار يعرضــون عليهــا عــدوا وعشــيً { :وقــال تعــال يف آل فرعــون
  ]٤٤: سورة غافر، اآلية[ }ل فرعون أشد العذابأدخلوا آ

: ويف صحيح مسلم من حديث زيـد بـن ثابـت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال
   أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع منه، مثفلوال"
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. نعـوذ بـاهللا مـن عـذاب النـار: قـالوا. تعوذوا باهللا من عذاب النار: أقبل بوجهه فقال
: قـال. مـن عـذاب القـربنعـوذ بـاهللا : قـالوا. قالوا. تعوذوا باهللا من عذاب القرب: قالف

نعـوذ بــاهللا مـن الفـنت مـا ظهــر : قـالوا .تعـوذوا بـاهللا مـن الفــنت مـا ظهـر منهـا ومــا بطـن
نعـــوذ بـــاهللا مـــن فتنـــة : لواقـــا. تعـــوذوا بـــاهللا مـــن فتنـــة الـــدجال: قـــال .منهـــا ومـــا بطـــن

  .)١(الدجال
 مث إن الـــذين قـــالوا ربنـــا اهللا{ :وأمـــا نعـــيم القـــرب فللمـــؤمنني الصـــادقني قـــال اهللا تعـــاىل

ســـــتقاموا تتنـــــزل علـــــيهم املالئكـــــة أال ختـــــافوا وال حتزنـــــوا وأبشـــــروا باجلنـــــة الـــــيت كنـــــتم ا
  ]٤١: سورة فصلت، اآلية[} توعدون

وحنــن أقــرب إليــه * وأنــتم حينئــذ تنظــرون * فلــوال إذا بلغــت احللقــوم { :وقــال تعــاىل
ـا إن كنـتم صـا* فلـوال إن كنـتم غـري مـدينني * منكم ولكن ال تبصـرون  دقني ترجعو

: سـورة الواقعـة، اآليـات[} فـروح ورحيـان وجنـات نعـيم* فأما إن كان من املقربني * 
٨٩-٨٣[  

رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف املؤمن إذا  وعن الرباء بن عازبٍ 
، ينـــادي منـــاد مـــن الســـماء أن صـــدق عبـــدي فأفرشـــوه مـــن أجـــاب امللكـــني يف قـــربه
وافتحـوا لـه بابـا إىل اجلنـة، قـال فيأتيـه مـن روحهـا وطيبهـا،  اجلنة، وألبسـوه مـن اجلنـة،

  .أبو داود يف حديث طويلو رواه أمحد  )٢("مد بصره ويفسح له يف قربه
                                        

  . عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه: لها، بابرواه مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأه )١(
املسألة يف عذاب القرب، واهليثمي يف : ، وابو داود، كتاب السنة، باب٤/٢٨٧أخرجه اإلمام أمحد  )٢(

، ٣/٣٧٤، وابن أيب شيبة يف املصنف ٨/١٠" احللية " ، وأبو نعيم يف ٥٠- ٣/٤٩جممع الزوائد " 
  ". رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح: "وقال اهليثمي ،٣٢٧ص " الشريعة " واآلجري يف 
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  :ولإلميان باليوم اآلخر مثرات جليلة منها
  .لثواب ذلك اليومالرغبة يف فعل الطاعة واحلرص عليها رجاء : األولى
ا خوفً : الثانية   .من عقاب ذلك اليوم االرهبة عند فعل املعصية والرضى 
ا: الثالثة   .تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثوا

  .وقد أنكر الكافرون البعث بعد املوت زاعمني أن ذلك غري ممكن
  .واحلس، والعقلوهذا الزعم باطل دل على بطالنه الشرع، 

زعـــم الـــذين كفـــروا أن لـــن يبعثـــوا قـــل بلـــى وريب { :فقـــد قـــال اهللا تعـــاىل: أمـــا الشـــرع
وقــد ] ٧: ســورة التغــابن، اآليــة[ }لتبعــثن مث لتنبــؤن مبــا عملــتم وذلــك علــى اهللا يســري

  .اتفقت مجيع الكتب السماوية عليه
  سـورة البقـرة مخسـةُ فقد أرى اهللا عباده إحياء املوتى يف هذه الـدنيا، ويف: وأما احلس

  :على ذلك وهي أمثلةٍ 
 }لـــن نـــؤمن لـــك حـــىت نـــرى اهللا جهـــرة{ :قـــوم موســـى حـــني قـــالوا لـــه: املثـــال األول

م اهللا تعــاىل، مث أحيـاهم ويف ذلــك يقـول اهللا تعــاىل ] ٥٥: سـورة البقـرة، اآليــة[ فأمـا
وإذ قلــــتم يــــا موســــى لــــن نــــؤمن لــــك حــــىت نــــرى اهللا جهــــرة { :بــــين إســــرائيل اخماطًبــــ

 }مث بعثنـاكم مـن بعـد مـوتكم لعلكـم تشـكرون* أخذتكم الصاعقة وأنـتم تنظـرون ف
  .]٥٦، ٥٥: سورة البقرة، اآليتني[
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ختصــم فيــه بنــو إســرائيل، فــأمرهم اهللا تعــاىل أن ثــال الثــاين يف قصــة القتيــل الــذي اامل

وإذ { :خــربهم مبــن قتلــه، ويف ذلــك يقــول اهللا تعــاىليــذحبوا بقــرة فيضــربوه ببعضــها لي
ضـربوه ببعضـها كـذلك فقلنـا ا* ون مت فيها واهللا خمرج ما كنتم تكتمفادارأ اقتلتم نفسً 

  .]٧٣-٧٢: ، اآليتنيسورة البقرة[ }حيي اهللا املوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
مــن املـوت وهــم ألــوف  ايف قصـة القــوم الـذين خرجــوا مـن ديــارهم فـرارً : املثـال الثالــث

م اهللا تعاىل، مث أحيـاهم ويف ذلـك يقـول اهللا تعـاىل أمل تـر إىل الـذين خرجـوا { :فأما
من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللا موتوا مث أحياهم إن اهللا لذو فضل 

  .]٢٤٣: سورة البقرة، اآلية[ }على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون
ة الذي مر علـى قريـة ميتـة فاسـتبعد أن حيييهـا اهللا تعـاىل، فأماتـه يف قص: املثال الرابع

أو كالــذي مــر علــى قريــة { :اهللا تعــاىل مئــة ســنة، مث أحيــاه ويف ذلــك يقــول اهللا تعــاىل
ــا فأماتـه اهللا مائـة عــام مث  وهـي خاويـة علــى عروشـها قـال أىن حيــىي هـذه اهللا بعـد مو

ثــت مائــة عــام فــانظر إىل طعامــك بعــض يــوم قــال بــل لب بعثــه قــال كــم لبثــت يومــا أو
 نظــر إىل العظــام كيــفر إىل مجــارك ولنجعلــك آيــة للنــاس وانظــوشــرابك مل يتســنه وا

} فلمـــا تبـــني لـــه قـــال أعلـــم أن اهللا علـــى كـــل شـــيء قـــدير اها مث نكســـوها حلًمـــننشـــز 
  ]٢٥٩: سورة البقرة، اآلية[

  يهيف قصة إبراهيم اخلليل حني سأل اهللا تعاىل أن ير : املثال اخلامس
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كيف حيـىي املـوتى؟ فـأمره اهللا تعـاىل أن يـذبح أربعـة مـن الطـري، ويفـرقهن أجـزاء علـى 
اجلبــال الــيت حولــه، مث ينــاديهن فتلتــئم األجــزاء بعضــها إىل بعــض، ويــأتني إىل إبــراهيم 

رب أرين كيف حتيي املوتى قـال وإذ قال إبراهيم { :، ويف ذلك يقول اهللا تعاىلاسعيً 
أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال فخذ أربعة من الطـري فصـرهن إليـك مث 

علــــم أن اهللا عزيــــز وا اأجعــــل علــــى كــــل جبــــل مــــنهن جــــزء مث أدعهــــن يأتينــــك ســــعيً 
  ]٢٦٠: سورة البقرة، اآلية[} حكيم

سـبقت اإلشـارة إىل فهذه أمثلة حسية واقعيـة تـدل علـى إمكانيـة إحيـاء املـوتى، وقـد 
بـــن مـــرمي مـــن إحيـــاء املـــوتى وإخـــراجهم مـــن ا جعلـــه اهللا تعـــاىل مـــن آيـــات عيســـى مـــ

  .قبورهم بإذن اهللا تعاىل
  :وأما داللة العقل فمن وجهني

أن اهللا تعــــاىل فــــاطر الســــماوات واألرض ومــــا فيهمــــا، خالقهمــــا ابتــــداء، : أحــــدهما
 وهــو الــذي يبــدأ{ :هللا تعــاىلوالقــادر علــى ابتــداء اخللــق ال يعجــز عــن إعادتــه، قــال ا

كمــا { :وقــال تعــاىل] ٢٧: ســورة الــروم، اآليــة[} اخللــق مث يعيــده وهــو أهــون عليــه
] ١٠٤: ســورة األنبيــاء، اآليــة[} علينــا إنــا كنــا فــاعلني ابــدأنا أول خلــق نعيــده وعــدً 

قـل حيييهـا الـذي أنشـأها { :وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظـام وهـي رمـيم
  ]٧٩: سورة يس، اآلية[} هو بكل خلق عليمأول مرة و 
أن األرض تكون ميتـة هامـدة لـيس فيهـا شـجرة خضـراء، فينـزل عليهـا املطـر : الثاني

يج، والقادر على إحيائها   فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج 
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ــا، قــادر علــى إحيــاء املــوتى  ومــن آيتــه أنــك تــرى األرض{ :هللا تعــاىلقــال ا. بعــد مو
هتــزت وربــت إن الــذي أحياهــا حملــىي املــوتى إنــه علــى  خاشــعة فــإذا أنزلنــا عليهــا املــاء ا

ونزلنا من السماء مـاء { :وقال تعاىل] ٣٩: سورة فصلت، اآلية[} كل شيء قدير
ــ* والنخــل باســقات هلــا طلــع نضــيد * فأنبتنــا بــه جنــات وحــب احلصــيد  امبارًكــ  ارزًق
  ]١١-٩: سورة ق، اآليات[} كذلك اخلروج  احيينا به بلدة ميتً عباد وألل

وقــد ضــل قــوم مــن أهــل الزيــغ فــأنكروا عــذاب القــرب، ونعيمــه، زاعمــني أن ذلــك غــري 
ممكن ملخالفة الواقع، قالوا فإنـه لـو كشـف عـن امليـت يف قـربه لوجـد كمـا كـان عليـه، 

  .والقرب مل يتغري بسعة وال ضيق
  :لشرع، واحلس، والعقلوهذا الزعم باطل با

فقــد ســبقت النصــوص الدالــة علــى ثبــوت عــذاب القــرب، ونعيمــه يف فقــرة : أمــا الشــرع
  .)١( ا يلتحق باإلميان باليوم اآلخرمم) ب(

خــرج : "ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال –مــن حــديث  –ويف صــحيح البخــاري 
ني يعذبان صوت إنسان النيب صلى اهللا عليه وسلم من بعض حيطان املدينة، فسمع

ويف روايـة " دمها كان ال يسترت من البـولأن أح: "وذكر احلديث، وفيه )٢("يف قبورمها
  ".وأن اآلخر كان ميشي بالنميمة) بوله(من " 

يج يتنعم: وأما احلس   فإن النائم يرى يف منامه أنه كان يف مكان فسيح 

                                        
  ١٠٣ص : أنظر )١(
ومسلم، كتاب الطهارة . من الكبائر أن ال يستربأ من بوله: رواه البخاري، كتاب الوضوء باب )٢(

  . الدليل على جناسة البول ووجوب اإلسترباء منه: باب
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ممــا رأى،  اش يتــأمل منــه، ورمبــا يســتيقظ أحيانًــحنــه كــان يف مكــان ضــيق مــو فيــه، أو أ
وهلـذا  ،ومع ذلك فهـو علـى فراشـه يف حجرتـه علـى مـا هـو عليـه، والنـوم أخـو املـوت

ا واليت مل متـت { :قال اهللا تعاىل" وفاة " مساه اهللا تعاىل  اهللا يتوىف األنفس حني مو
} ويرســـل األخـــرى إىل أجـــل مســـمىيف منامهـــا فيمســـك الـــيت قضـــى عليهـــا املـــوت 

  .]٤٢: سورة الزمر، اآلية[
واقــع، ورمبــا رأى النــيب املطابقــة لل فــإن النــائم يف منامــه يــرى الرؤيــا احلــقَّ : وأمــا العقــل

ومــع ذلــك  اصــلى اهللا عليــه وســلم علــى صــفته، ومــن رآه علــى صــفته فقــد رآه حًقــ
يف أحــــوال  اممكنًــــ عمـــا رأى، فــــإن كــــان هـــذا افالنـــائم يف حجرتــــه علـــى فراشــــه بعيــــدً 

  .!يف أحوال اآلخرة؟ االدنيا، أفال يكون ممكنً 
عتمــادهم فيمــا زعمــوه علــى أنــه لــو كشــف عــن امليــت يف قــربه لوجــد كمــا كــان وأمــا ا

  :عليه، والقرب مل يتغري بسعة وال ضيق، فجوابه من وجوه منها
لـيت لـو أنه ال جتوز معارضة ما جاء به الشرع مبثل هذه الشبهات الداحضة ا: األول

ـا مـا جـاء بـه الشـرع حـق التأمـل لعلـم بطـالن هـذه الشـبهات وقـد  ،تأمـل املعـارض 
  :قيل

  من الفهم السقيم هُ وآفتُ *اصحيحً  قوًال  وكم من عائبٍ 
أن أحــوال الــربزخ مــن أمــور الغيــب الــيت ال يــدركها احلــس، ولــو كانــت تــدرك : الثــاني

ون بالغيـــب، واجلاحـــدون يف بـــاحلس لفاتـــت فائـــدة اإلميـــان بالغيـــب، ولتســـاوى املؤمنـــ
ا   .التصديق 

  أن العذاب والنعيم وسعة القرب وضيقه إمنا يدركها امليت: الثالث
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دون غريه، وهذا كما يرى النائم يف منامه أنه يف مكان ضـيق مـوحش، أو يف مكـان 
يج، وهو بالنسبة لغريه مل يتغـري ، وبـني فراشـه وغطائـه،  منامـه هـو يف حجرتـهواسع 

وهـو بـني أصـحابه فيسـمع الـوحي،  ولقد كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم يـوحى إليـه
فيكلمـه والصـحابة ال يـرون امللـك،  وال يسمعه الصحابة، ورمبا يتمثل له امللك رجًال 

  .وال يسمعونه
دراكـه وال ميكـن أن يـدركوا  أن إدراك اخللق حمدود مبـا مكـنهم اهللا تعـاىل مـن إ: الرابع

كــل موجــود، فالســماوات الســبع واألرض ومــن فــيهن، وكــل شــيء يســبح حبمــد اهللا 
ــــ اتســــبيحً  ومــــع ذلــــك هــــو . اشــــاء مــــن خلقــــه أحيانًــــ نْ يســــمعه اهللا تعــــاىل َمــــ احقيقًي

واألرض ومن السبع تسبح له السماوات { :حمجوب عنا، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل
ســـــورة [ }حبمـــــده ولكـــــن ال تفقهـــــون تســـــبيحهم فـــــيهن وإن مـــــن شـــــيء إال يســـــبح

، اوإيابًـــ اوهكـــذا الشـــياطني، واجلـــن، يســـعون يف األرض ذهابًـــ] ٤٤: اإلســـراء، اآليـــة
عوا لقراءتــه وأنصــتوا ل اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم واســتموقــد حضــرت اجلــن إىل رســو 

 :ومــع هــذا فهــم حمجوبــون عنــا ويف ذلــك يقــول اهللا تعــاىل. وولــوا إىل قــومهم منــذرين
هما يا بين أدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم مـن اجلنـة ينـزع عنهمـا لباَسـ{

إنا جعلنا الشـياطني أوليـاء  مما إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال ترولرييهما سوآ
وإذا كـــان اخللـــق ال يـــدركون كـــل ] ٢٧: ســـورة األعـــراف، اآليـــة[ }للـــذين ال يؤمنـــون

  .ما ثبت من أمور الغيب، ومل يدركوهموجود، فإنه ال جيوز أن ينكروا 



  والدليل على هذه األركان الستة قوله) ١(وتؤمن بالقدر خريه وشره 
 واقتضـتهتقدير اهللا تعاىل للكائنـات، حسـبما سـبق علمـه، : "القدر بفتح الدال )١(

  ".حكمته
  :واإلميان بالقدر يتضمن أربعة أمور

، سـواء كـان اوأبـدً  ، أزًال لة وتفصيًال اإلميان بأن اهللا تعاىل علم بكل شيء مج: األول
  .ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده

اإلميـان بـأن اهللا كتـب ذلـك يف اللـوح احملفـوظ، ويف هـذين األمـرين يقـول اهللا : الثاني
يف الســماء واألرض إن ذلــك يف كتــاب إن ذلــك   يعلــم مــاأمل تعلــم أن اهللا{ :تعــاىل

  ]١٧٠: يةسورة احلج، اآل[ }على اهللا يسري
: عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال - ويف صـــحيح مســـلم

كتـب اهللا مقـادير اخلالئـق قبـل أن " : يقـولمسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
  )١(". وات واألرض خبمسني ألف سنةاخيلق السم
اء كانـت ممـا اإلميان بأن مجيع الكائنات ال تكون إال مبشيئة اهللا تعـاىل، سـو : الثالث

يتعلــق بفعلــه أم ممــا يتعلــق بفعلــه أم ممــا يتعلــق بفعــل املخلــوقني، قــال اهللا تعــاىل فيمــا 
 :وقـال ،]٨٦: سـورة القصـص، اآليـة[ }وربك خيلق ما يشاء وخيتـار{ :يتعلق بفعله

هـو الـذي يصـوركم يف { :وقـال] ٢٧: سورة إبـراهيم، اآليـة[ }ويفعل اهللا ما يشاء{
وقـــال تعـــاىل فيمـــا يتعلـــق بفعـــل ] ٦:رة آل عمـــران اآليـــةســـو [ }األرحـــام كيـــف يشـــاء

] ٩٠: سـورة النسـاء، اآليـة[ }ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقـاتلوكم{ :املخلوقني
: ســــورة األنعــــام، اآليــــة[} ولــــو شــــاء ربــــك مــــا فعلــــوه فــــذرهم ومــــا يفــــرتون{ :وقــــال
١١٢[.  

                                        
  . هما السالمذكر حجاج آدم وموسى علي: رواه مسلم، كتاب القدر، باب )١(
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  الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من ليس{ :تعاىل
ــا، : الرابــع ا، وحركا ا، وصــفا اإلميــان بــأن مجيــع الكائنــات خملوقــة هللا تعــاىل بــذوا

ســـورة الزمـــر، [ }اهللا خلـــق كـــل شـــيء وهـــو علـــى كـــل شـــيء وكيـــل{ :قـــال اهللا تعـــاىل
] ٢: ان، اآليـــةســـورة الفرقـــ[ }اوخلـــق كـــل شـــيء فقـــدره تقـــديرً { :وقـــال] ١٢: اآليـــة

واهللا خلقكـم ومـا { :وقال عن نـيب اهللا إبـراهيم صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال لقومـه
  .]٩٦: سورة الصافات، اآلية[} تعلمون

 االختياريـةواإلميان بالقدر على ما وصفنا ال ينـايف أن يكـون للعبـد مشـيئة يف أفعالـه 
  .هوقدرة عليها، ألن الشرع والواقع داالن على إثبات ذلك ل

ســورة [ }ابًــختــذ إىل ربــه مآفمــن شــاء ا{ :فقــد قــال اهللا تعــاىل يف املشــيئة: أمــا الشــرع
] ٢٢٣: ســورة البقــرة، اآليــة[ }فــأتوا حــرثكم أىن شــئتم{ :وقــال] ٣٩: النبــأ، اآليــة

: ســورة التغــابن، اآليــة[ }ســتطعتم وامسعــوا وأطيعــواا افــاتقوا اهللا مــ{ :وقــال يف القــدرة
 }كتسـبتال وسـعها هلـا مـا كسـبت وعليهـا مـا ا إ انفًسـال يكلف اهللا { :وقال] ١٦

  .]٢٨٦: سورة البقرة، اآلية[
مـــا يفعـــل فـــإن كـــل إنســـانٍ : وأمـــا الواقـــع مـــا يـــرتك،  ،يعلـــم أن لـــه مشـــيئة وقـــدرة  و

، لكــن مشــيئة كاالرتعــاشومــا يقــع بغــري إرادتــه   بإرادتــه كاملشــي: يفــرق بــني مــا يقــعو 
ملـن شـاء مـنكم أن { :وقدرتـه لقـول اهللا تعـاىل ىلقدرته واقعتان مبشيئة اهللا تعـاالعبد و 

: ســـورة التكـــوير، اآليتـــني[ }ومـــا تشـــاءون إال أن يشـــاء اهللا رب العـــاملني* يســـتقيم 
وألن الكــون كلــه ملــك هللا تعــاىل فــال يكــون يف ملكــه شــيء بــدون علمــه ] ٢٩-٢٨

  .ومشيئته
  واإلميان بالقدر على ما وصفنا ال مينح العبد حجة على ما ترك من



  ]١٧٧: سورة البقرة، اآلية[ }من باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبينيآ
  :ل من املعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوهعَ الواجبات أو فَـ 

باؤنـــا وال اء اهللا مـــا أشـــركنا وال آســـيقول الـــذين أشـــركوا لـــو شـــ{ :قولـــه تعـــاىل: األول
ىت ذاقوا بأسنا قل هل عندكم مـن حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم ح

: سورة األنعـام، اآليـة[} علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال خترصون
  .ولو كان هلم حجة بالقدر ما أذاقهم اهللا بأسه] ١٤٨
مبشرين ومنذرين لئال يكـون للنـاس علـى اهللا حجـة بعـد  رسًال { :قوله تعاىل: الثاني

ولـو كـان القـدر حجـة ] ١٦٥: سورة النساء، اآلية[ }اكيمً ح االرسل وكان اهللا عزيزً 
للمخــــالفني مل تنتــــف بإرســــال الرســــل، ألن املخالفــــة بعــــد إرســــاهلم واقعــــة بقــــدر اهللا 

  .تعاىل
عــن علــي بــن أيب طالــب  -واللفــظ للبخــاري  -مــا رواه البخــاري ومســلم : الثالــث

ب تِـأحـد إال قـد كُ  مـا مـنكم مـن: "رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
رســول اهللا؟ قــال  أال نتكــل يــا: فقــال رجــل مــن القــوم. اجلنــةمــن مقعــده مــن النــار أو 

: ويف لفـظ ملسـلم. اآليـة )١(}فأما مـن أعطـى وأتقـى{ ميسر، مث قرأ أعملوا فكلٌّ  ،ال
ــى عــن  مرفــأ )٢(" ميســر ملــا خلــق لــه فكــلٌّ " النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بالعمــل و

  .درعلى الق االتكال
ــاه، ومل يكلفــه إال مــا يســتطيع، قــال اهللا تعــاىل: الرابــع  :أن اهللا تعــاىل أمــر العبــد و

  ال يكلف{ :وقال] ١٦: سورة التغابن، اآلية[ }ستطعتمفاتقوا اهللا ما ا{

                                        
  . رواه البخاري، كتاب التفسري )١(
  ....رواه مسلم، كاب القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي )٢(



  ،]٤٩: سورة القمر، اآلية[ }إنا كل شيء خلقناه بقدر{ :ودليل القدر قوله تعاىل
علـى الفعـل  اولـو كـان العبـد جمـربً ] ٢٨٦: قرة، اآليةسورة الب[ }إال وسعها ااهللا نفسً 

مبــــا ال يســــتطيع اخلــــالص منــــه، وهــــذا باطــــل ولــــذلك إذا وقعــــت منــــه  الكــــان مكلًفــــ
  .املعصية جبهل، أو نسيان، أو إكراه فال إمث أو إكراه، فال إمث عليه ألنه معذور

ر، وإرادة قــدر اهللا تعــاىل ســر مكتــوم ال يعلــم بــه إال بعــد وقــوع املقــدو  أن: الخــامس
العبد ملا يفعله سابقة على فعله فتكون إرادتـه الفعـل غـري مبنيـة علـى علـم منـه بقـدر 

  .ه إذ ال حجة للمرء فيما ال يعلمهاهللا، وحينئذ تنفى حجتُ 
مـن أمـور دنيـاه حـىت يدركـه وال أننا نـرى اإلنسـان حيـرص علـى مـا يالئمـه : السادس

ه بالقـدر، فلمـاذا يعـدل عمـا ينفعـه مث حيتج على عدولـيعدل عنه على ماال يالئمه، 
  ؟اأفليس شأن األمرين واحدً         يف أمور دينه إىل ما يضره مث حيتج بالقدر؟

بـه إىل  يدي اإلنسـان طريقـان أحـدمها ينتهـي لو كان بني: يوضح ذلك وإليك مثاًال 
ــب وانتهــاك لألعــراض وخــوف وجــوع، والثــاين ينتهــي بــه ، فوضــىكلهــا   بلــدٍ  وقتــل و

وأمــــن مســــتتب، وعــــيش رغيــــد، واحــــرتام للنفــــوس واألعـــــراض كلهــــا نظــــام   إىل بلــــد
واألموال، فأي الطريقني يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاين الذي ينتهـي بـه إىل بلـد 

 أن يســـلك طريــق بلـــد الفوضــى واخلـــوف االنظــام واألمـــن، وال ميكــن ألي عاقـــل أبــدً 
  ن اجلنة وحيتج بالقدر؟وحيتج بالقدر، فلماذا يسلك يف أمر اآلخرة طريق النار دو 

َهـى نرى املريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسـه: مثال آخر عـن الطعـام  ال تشـتهيه، ويـُنـْ
  للشفاء االذي يضره فيرتكه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبً 
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الـذي يضـره وحيـتج  والسالمة، وال ميكن أن ميتنع عن شـرب الـدواء أو يأكـل الطعـام
ـــى اهللا ورســـوله مث  بالقـــدر فلمـــاذا يـــرتك اإلنســـان مـــا أمـــر اهللا ورســـوله، أو يفعـــل مـــا 

  حيتج بالقدر؟
أن احملــتج بالقــدر علــى مــا تركــه مــن الواجبــات أو فعلــه مــن املعاصــي، لــو : الســابع
ال تلمـين : حتج بالقدر، وقـالعليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته مث ا اعتدى
بالقـدر يف  االحتجـاجفكيـف ال يقبـل . تدائي كان بقدر اهللا، مل يقبل حجتـهفإن اع

 -علــى حــق اهللا تعــاىل؟ ويــذكر أن  اعتدائــهاعتــداء غــريه عليــه، وحيــتج بــه لنفســه يف 
عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه رفــع إليــه ســارق اســتحق القطــع،  -أمــري املــؤمنني 

وحنــن : فقــال. إمنــا ســرقت بقــدر اهللايــا أمــري املــؤمنني، ف مهــًال : فــأمر بقطــع يــده فقــال
  .إمنا نقطع بقدر اهللا

  :ولإلميان بالقدر مثرات جليلة منها
االعتماد على اهللا تعاىل، عند فعل األسباب حبيـث ال يعتمـد علـى السـبب : األولى

  .نفسه ألن كل شيء بقدر اهللا تعاىل
مــن اهللا أن ال يعجــب املــرء بنفســه عنــد حصــول مــراده، ألن حصــوله نعمــة : الثانيــة

عجابـــه بنفســـه ينســـيه شـــكر هـــذه قـــدره مـــن أســـباب اخلـــري، والنجـــاح، وإتعـــاىل، مبـــا 
  .النعمة
الطمأنينــة، والراحــة النفســية مبــا جيـــرى عليــه مــن أقــدار اهللا تعــاىل فــال يقلـــق : الثالثــة

  بفوات حمبوب، أو حصول مكروه، ألن ذلك بقدر اهللا الذي له
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ـــة مـــا { :ويف ذلـــك يقـــول اهللا تعـــاىل ،ملـــك الســـماوات واألرض، وهـــو كـــائن ال حمال
ن م إال يف كتــاب مــن قبــل أن نربأهــا إمــن مصــيبة يف األرض وال يف أنفســك أصــاب

تـــاكم واهللا ال اتكم وال تفرحـــوا مبــا آعلـــى مــا فــ تأســوالكــيال * ذلــك علــى اهللا يســـري 
يقـول النـيب صـلى اهللا و ] ٢٣-٢٢: ، اآليتـنيسـورة احلديـد[ }حيب كل خمتال فخـور

ألمــر املــؤمن إن أمــره كلــه خــري، ولــيس ذلــك ألحــد إال للمــؤمن  اعجًبــ: "عليــه وســلم
 )١(" لــه الــه، وإن أصــابته ضــراء صــرب فكــان خــريً  اســراء شــكر فكــان خــريً  أصــابتهإن 

  .رواه مسلم
  :وقد ضل يف القدر طائفتان

بـــد جمـــرب علـــى عملـــه ولـــيس لـــه فيـــه إرادة وال إن الع :اجلربيـــة الـــذين قـــالوا: إحـــداهما
  .وليس له فيه إرادة وال قدرة ،قدرة

إن العبـــد مســـتقل بعملـــه يف اإلرادة والقـــدرة، ولـــيس  :القدريـــة الـــذين قـــالوا: الثانيـــة
  .ملشيئة اهللا تعاىل وقدرته فيه آثر

  :بالشرع والواقع) اجلربية(والرد على الطائفة األوىل 
أثبــت للعبــد إرادة ومشــيئة، وأضــاف العمــل إليــه قــال اهللا  اىلفــإن اهللا تعــ: أمــا الشــرع

: سـورة آل عمـران، اآليـة[ }منكم مـن يريـد الـدنيا ومـنكم مـن يريـد اآلخـرة{ :تعاىل
وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شـاء فليكفـر إنـا أعتـدنا { :وقال] ١٥٢

م سرادقها اللظاملني نارً  مـن { :وقـال. آليـةا] ٢٩: سـورة الكهـف، اآليـة[ }أحاط 

                                        
  . املؤمن أمره كله خري: رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق باب )١(



ســورة فصــلت، [ }للعبيــد مبــك بظــالفلنفســه ومــن أســاء فعليهــا ومــا ر  اعمــل صــاحلً 
  ]٤٦: اآلية

الــيت يفعلهــا بإرادتــه   االختياريــةفــإن كــل إنســان يعلــم الفــرق بــني أفعالــه : وأمــا الواقــع
مــن  كاالرتعــاشكاألكــل، والشــرب، والبيــع والشــراء، وبــني مــا يقــع عليــه بغــري إرادتــه  

السقوط من السطح، فهو يف األول فاعل خمتار بإرادته مـن غـري جـرب، ويف احلمى، و 
  .الثاين غري خمتار وال مريد ملا وقع عليه

  :بالشرع والعقل) القدرية(والرد على الطائفة الثانية 
فــإن اهللا تعــاىل خــالق كــل شــيء، وكــل شــيء كــائن مبشــيئة، وقــد بــني اهللا : أمــا الشــرع

قتتــل ولــو شــاء اهللا مــا ا{ :بــاد تقــع مبشــيئته فقــال تعــاىلتعــاىل يف كتابــه أن أفعــال الع
م البي ن ومــنهم مــن كفــر مــنــات ولكــن اختلفــوا فمــنهم مــن آالــذين مــن بعــد مــا جــاء

وقـال ] ٢٥٣: سـورة البقـرة، اآليـة[ }وا ولكن اهللا يفعل مـا يريـدلتولو شاء اهللا ما اقت
مـألن جهـنم مـن تينا كل نفس هـداها ولكـن حـق القـول مـين ألولو شئنا آل{ :تعاىل

  ]١٣: سورة السجدة، اآلية[ }اجلنة والناس أمجعني
فـإن الكـون كلـه مملـوك هللا تعـاىل، واإلنسـان مـن هـذا الكـون فهـو مملـوك : وأما العقـل

  .هللا تعاىل، وال ميكن للمملوك أن يتصرف يف ملك املالك إال بإذنه ومشيئته
 كأنـك تـراه فـإن مل تكـن تـراه أن تعبد اهللا" اإلحسان، ركن واحد وهو : املرتبة الثالثة
 }والـــذين هـــم حمســـنون اتقـــواإن اهللا مـــع الـــذين { :والـــدليل قولـــه تعـــاىل" فإنـــه يـــراك

الـــذي يـــراك * وتوكـــل علـــى العزيـــز الـــرحيم { :وقولـــه ،]١٢٨: ســـورة النحـــل، اآليـــة[
ســـورة الشـــعراء، [ }إنـــه هـــو الســـميع العلـــيم* وتقلبـــك يف الســـاجدين * حـــني تقـــوم 

ومــا تكــون يف شــأن ومــا تتلــوا منــه مــن قــرءان وال { :وقولــه] ٢٢٠-٢١٧: اآليــات
: ســورة يــونس، اآليــة[ )١(}إذ تفيضــون فيــه اتعملـون مــن عمــل إال كنــا علــيكم شــهودً 

٦١[.  



فيبـذل  ،اإلحسان ضد اإلساءة وهو أن يبذل اإلنسان املعـروف ويكـف األذى )١(
  .املعروف لعباد اهللا يف ماله، وجاهه، وعلمه، وبدنه

وأفضـــل أنـــواع اإلحســـان باملـــال الزكـــاة، ألن  ،ن ينفـــق ويتصـــدق ويزكـــىال فـــأفأمـــا املـــ
ـا، وهـي أحـب  الزكاة أحد أركان اإلسالم، ومبانيه العظام، وال يـتم إسـالم املـرء إال 
النفقــات إىل اهللا عــز وجــل، ويلــي ذلــك، مــا جيــب علــى اإلنســان مــن نفقــة لزوجتــه، 

وأخواته، وأعمامه، وعماته، وخاالتـه إىل وأمه، وأبيه، وذريته، وإخوانه، وبين إخوته، 
آخر هذا، مث الصدقة على املساكني وغريهم، ممـن هـم أهـل للصـدقة كطـالب العلـم 

  .مثًال 
وأمـــا بـــذل املعـــروف يف اجلـــاه فهـــو أن النـــاس مراتـــب، مـــنهم مـــن لـــه جـــاه عنـــد ذوي 

 ذي السـلطان السلطان فيبذل اإلنسان جاهه، يأتيه رجـل فيطلـب منـه الشـفاعة إىل
  .دفع ضرر عنه، أو جبلب خري لهشفع له عنده، إما بي

  يف احللقات واجملالس ان يبذل علمه لعباد اهللا، تعليمً وأما بعلمه فأ



...............................................  
  

ن تعلــم العامــة واخلاصــة، حــىت لــو كنــت يف جملــس قهــوة، فــإن مــن اخلــري واإلحســان أ
ســــتعمل ، فمــــن اخلــــري أن تعلــــم النــــاس، ولكــــن امعلــــالنــــاس، ولــــو كنــــت يف جملــــس 

جعلـت  ااحلكمة يف هذا الباب، فال تثقل على الناس حيث كلما جلست يف جملًسـ
تعظهــم وتتحــدث إلــيهم، ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يتخــوهلم باملوعظــة، 

اخلري لكثـرة  ل فإذا ملت كلت وضعفت، ورمبا تكرهوال يكثر، ألن النفوس تسأم ومت
  .من يقوم ويتكلم

ـــه الصـــالة والســـالم وتعـــني : "وأمـــا اإلحســـان إىل النـــاس بالبـــدن فقـــد قـــال النـــيب علي
فهــذا رجــل تعينــه . )١("الرجــل يف دابتــه فتحملــه عليهــا، أو ترفــع عليهــا متاعــه صــدقة

حتمل متاعه معه، أو تدلـه علـى طريـق أو مـا أشـبه ذلـك فكـل ذلـك مـن اإلحسـان، 
  .اد اهللاهذا بالنسبة لإلحسان إىل عب

فأن تعبد اهللا كأنك تراه، كما قال النـيب صـلى : وأما بالنسبة لإلحسان يف عبادة اهللا
اهللا عليه وسلم وهذه العبادة أي عبـادة اإلنسـان ربـه كأنـه يـراه عبـادة طلـب وشـوق، 

عليها، ألنـه يطلـب هـذا الـذي  اوعبادة الطلب والشوق جيد اإلنسان من نفسه حاثً 
فـإن " . إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعـاىل يراه، فيقصده وينيبحيبه، فهو يعبده كأنه 
، وهـذه عبـادة اهلـرب واخلـوف، وهلـذا كانـت هـذه املرتبـة ثانيـة "مل تكن تراه فإنه يراك

كأنــــك تــــراه وتطلبــــه، وحتــــث   –عــــز وجــــل  –يف اإلحســــان، إذا مل تكــــن تعبــــد اهللا 

                                        
بيان : ومسلم، كتاب الزكاة، باب. فضل من محل متاع صاحبه: رواه البخاري، كتاب اجلهاد، باب )١(

  . الصدق يقع يف كل نوع من املعروف أن أسم



دة خـائف منـه، هـارب النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي يـراك، فتعبـده عبـا
  من عذابه وعقابه، وهذه
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  .الدرجة عند أرباب السلوك أدىن من الدرجة األوىل
  :-رمحه اهللا  –هي كما قال ابن القيم  –سبحانه وتعاىل  –وعبادة اهللا 

  مع ذل عابده مها ركنان*وعبادة الرمحن غاية حبه
غايــة احلــب، وغايــة الــذل، ففــي احلــب الطلــب، : دة مبنيــة علــى هــذين األمــرينفالعبــا

وإذا كـــان . ويف الـــذل اخلـــوف واهلـــرب، فهـــذا هـــو اإلحســـان يف عبـــادة اهللا عـــز وجـــل
ال  –عـز وجـل  –هللا  ااإلنسان يعبد اهللا علـى هـذا الوجـه، فإنـه سـوف يكـون خملًصـ

عليــه أم مل  وســواء اطلــع النــاس عنــد النــاس، احً ديريــد بعبادتــه ريــاء وال مسعــة، وال مــ
يطلعـــوا، الكـــل عنـــده ســـواء، وهـــو حمســـن العبـــادة علـــى كـــل حـــال، بـــل إن مـــن متـــام 
اإلخالص أن حيرص اإلنسان على أال يراه الناس يف عبادتـه، وأن تكـون عبادتـه مـع 

، إال إذا كـان يف إعـالن ذلـك مصـلحة للمسـلمني واإلسـالم، مثـل أن يكـون اربه سرً 
ــ رجــًال  ــ قتــدىي امتبوًع  اه للنــاس ليأخــذوا مــن ذلــك نرباًســبــه، وأحــب أن يبــني عبادَت

ـــــا زمـــــالؤه وقرنـــــاؤه  يســــريون عليـــــه أو كـــــان هـــــو حيـــــب أن يظهــــر العبـــــادة ليقتـــــدي 
ه ففي هذا خـري، وهـذه املصـلحة الـيت يلتفـت إليهـا قـد تكـون أفضـل وأعلـى وأصحابُ 

ون أمـواهلم سـرا علـى الـذين ينفقـ –عـز وجـل  –من مصلحة اإلخفاء، هلذا يثـين اهللا 
وعالنيــة، فــإذا كــان الســر أصــلح وأنفــع للقلــب وأخشــع وأشــد إنابــة إىل اهللا أســروا، 
ـــذا  وإذا كــان يف اإلعــالن مصــلحة لإلســالم بظهـــور شــرائعه، وللمســلمني يقتــدون 

  .الفاعل وهذا العامل أعلنوه
واملــــؤمن ينظــــر مــــا هــــو األصــــلح، كلمــــا كــــان أصــــلح وأنفــــع يف العبــــادة فهــــو أكمــــل 

  .لوأفض



بينمــا : حــديث جربائيــل املشــهور عــن عمــر رضــي اهللا عنــه قــال: والــدليل مــن الســنة
يـــوم إذ طلـــع علينـــا رجـــل  حنـــن جلـــوس عنـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ذاتَ 

ال يـــرى عليـــه أثـــر الســـفر وال يعرفـــه منـــا  ديد بيـــاض الثيـــاب، شـــديد ســـواد الشـــعرشـــ
ند ركبتيــه إىل ركبتيــه، ووضــع  أحــد، حــىت جلــس إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فأســ

يـا حممـد أخـربين عـن اإلسـالم، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا : كفيه على فخذيـه وقـال
 اإلســــالم أن تشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا وأن حممــــدا رســــول اهللا، وتقــــيمَ "عليــــه وســــلم 
: قـال" البيـت إن اسـتطعت إليـه سـبيًال  رمضان، وحتـجَّ  الزكاة، وتصومَ  الصالة، وتؤيتَ 

 أن تــؤمنَ : "فــأخربين عــن اإلميــان، قــال: قــال. فعجبنــا لــه يســأله ويصــدقه صــدقت،
: ، قـــال"، ورســـله، واليـــوم اآلخـــر، وتـــؤمن بالقـــدر خـــريه وشـــرههِ ، وكتِبـــهِ بـــاهللا ومالئكِتـــ
أن تعبد اهللا كأنك تـراه، فـإن مل تكـن : "فأخربين عن اإلحسان، قال: صدقت، قال
مـــا املســـئول عنهـــا بـــأعلم مـــن ":قـــالفـــأخربين عـــن الســـاعة، : ، قـــال"تـــراه فإنـــه يـــراك

ــا، قــال: قــال " الســائل احلفــاة  أن تلــد األمــة ربتهــا، وأن تــرى: "فــأخربين عــن أمارا
ــ: قــال" يتطــاولون يف البنيــان العــراة العالــة رعــاء الشــاء  يــا: "فقــال ،افمضــى فلبثنــا ملًي
 قــال هــذا جربيــل أتــاكم: "اهللا ورســوله أعلــم، قــال: ؟ قلــت"عمــر أتــدري مــن الســائل

  .)١("يعلمكم أمر دينكم
رواه مســـلم، كتـــاب اإلميـــان، بـــاب اإلميـــان واإلســـالم، وغالـــب هـــذا احلـــديث ) ١(

  .٣/١٤٣تقدم شرحه ولنا شرح عليه يف جمموع الفتاوى والرسائل 



حممـد بـن عبـد اهللا : ليه وسلم وهـومعرفة نبيكم حممد صلى اهللا ع ):١(األصل الثالث
العرب، والعرب من ذرية من  شقريش، وقريوهاشم من  ،بن عبد املطلب بن هاشم

  بن إبراهيم اخلليل، عليه وعلى نبيناإمساعيل 
أي من األصول الثالثة اليت جيب على اإلنسان معرفتها وهي معرفة العبـد ربـه،  )١(

  .ودينه، ونبيه
  .وقد سبق الكالم على معرفة العبد ربه ودينه

  :سة أموروأما معرفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فتتضمن مخ
فهــو هــامشي  افهــو أشــرف النــاس نســبً  افهــو أشــرف النــاس نســبً  امعرفتــه نســبً : األمــور

قرشــي عــريب فهــو حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم إىل آخــر مــا قالــه 
  .الشيخ رمحه اهللا

ولــه مــن : "وقــد بينهــا الشــيخ بقولــه ،ان والدتــه، ومهــاجرهكــمعرفــة ســنه، وم: الثــاين
فقد ولد مبكة وبقي فيها " ن سنة، وبلده مكة، وهاجر إىل املدينةالعمر ثالث وستو 

ثالثــا ومخســني ســنة، مث هــاجر إىل املدينــة فبقــي فيهــا عشــر ســنني، مث تــويف فيهــا يف 
  .بعد اهلجرة ةربيع األول سنة إحدى عشر 

معرفــة حياتــه النبويــة وهــي ثــالث وعشــرون ســنة فقــد أوحــي إليــه ولــه أربعــون : الثالــث
  :أحد شعرائهسنة كما قال 

  مشس النبوة منه يف رمضان*وأتت عليه أربعون فأشرقت
أقــرأ { :حــني نــزل عليــه قــول اهللا تعــاىل ا؟ فقــد كــان نبًيــورســوًال  امبــاذا كــان نبًيــ: الرابــع
الـذي علـم * قـرأ وربـك األكـرم ا* خلق اإلنسان من علـق * ربك الذي خلق  باسم

 مث كـان رسـوًال  ،]٥-١: ق، اآليـاتسـورة العلـ[ }علم اإلنسان مـا مل يعلـم* بالقلم 
  وربك* قم فأنذر * أيها املدثر ا ي{ :حني نزل عليه قوله تعاىل



قبل النبوة،  أربعونثالث وستون سنة، منها : وله من العمر. أفضل الصالة والسالم
باملـدثر، وبلـده مكـة، وهـاجر إىل  وأرسل }قرأا{ـب ، نبئورسوًال  اوثالث وعشرون نبيً 

  .املدينة
أيهـا ا يـ{ :والـدليل قولـه تعـاىل. )١(اهللا بالنذارة عن الشرك، ويدعو إىل التوحيـد  بعثه

والرجـز * وثيابـك فطهـر * ر فكـرب وثيابـك فطهـ* وربـك فكـرب * قـم فأنـذر * املدثر 
  ]٧-١: سورة املدثر، اآليات[ }ولربك فاصرب* وال متنن تستكثر * هجر فا
  

وال متـــنن * هجر والرجـــز فـــا* هـــر وثيابـــك فط* ر فكـــرب وثيابـــك فطهـــ* وربـــك فكـــرب 
فقـــام صـــلى اهللا عليـــه ]. ٧-١: ســـورة املـــدثر، اآليـــات[ }ولربـــك فاصـــرب* تســـتكثر 

  .وسلم فأنذر وقام بأمر اهللا عز وجل
أن النـيب هـو مـن أوحـي إليـه بشـرع : والفرق بني الرسول والنيب كمـا يقـول أهـل العلـم

والعمــل بــه فكــل  ،وأمــر بتبليغــهومل يــؤمر بتبليغــه، والرســول مــن أوحــى اهللا إليــه بشــرع 
  .رسول نيب، وليس كل نيب رسوًال 

مبــاذا أرســل وملــاذا؟ فقــد أرســل بتوحيــد اهللا تعــاىل وشــريعته املتضــمنة لفعــل : اخلــامس
املـــأمور وتـــرك احملظـــور، وأرســـل رمحـــة للعـــاملني إلخـــراجهم مـــن ظلمـــة الشـــرك والكفـــر 

ا بــــذلك مغفــــرة اهللا ورضــــوانه واجلهــــل إىل النــــور العلــــم واإلميــــان والتوحيــــد حــــىت ينــــالو 
  .وينجوا من عقابه وسخطه

أي ينــذرهم عــن الشــرك ويــدعوهم إىل توحيــد اهللا عــز وجــل يف ربوبيتــه وألوهيتــه  )١(
  .وأمسائه وصفاته

  .النداء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )٢(
يأمر اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يقوم جبد ونشاط وينـذر النـاس  )٣(
  .هذه اآلياتالشيخ ن الشرك وحيذرهم منه وقد فسر ع



: أي} وربــك فكــرب{ .ينــذر عــن الشــرك ويــدعو إىل التوحيــد }قــم فأنــذر{ ومعــىن 
والرجــــز { .طهــــر أعمالــــك عــــن الشــــرك: أي} وثيابــــك فطهــــر{ عظمــــه بالتوحيــــد،

  .األصنام وهجرها تركها، والرباءة منها وأهلها: الرجز} هجرفا
) ٢(وبعـد العشـر عـرج بـه إىل السـماء) ١(دعو إىل التوحيـدأخذ على هذا عشر سنني ي

......  
أي أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بقــي عشــر ســنني يــدعو إىل توحيــد اهللا عــز  )١(

  .بالعبادة سبحانه وتعاىل وإفرادهوجل 
سورة املعـارج، [ }تعرج املالئكة والروح إليه{ :ومنه قوله تعاىل ،العروج الصعود )٢(

و من خصائص النيب صلى اهللا عليـه وسـلم العظيمـة الـيت فضـله اهللا بـه وه] ٤: اآلية
قبل أن يهاجر من مكة، فبينما هو نائم يف احلجر يف الكعبة أتاه آت فشق مـا بـني 

يئة ملـا سـيقوم بـه مث  ابطنه مث استخرج قلبه فمأله حكمة وإميانً  أسفلثغره حنره إىل 
قـال هلـا الـرباق يضـع خطـوه عنـد منتهـى ة بيضـاء دون البغـل وفـوق احلمـار يأتى بداب

طرفه فركبه صـلى اهللا عليـه وسـلم وبصـحبته جربيـل األمـني حـىت وصـل بيـت املقـدس 
بكل األنبياء واملرسلني يصـلون خلفـه ليتبـني بـذلك  افنزل هناك وصلى باألنبياء إمامً 

 يـلُ وأنه اإلمام املتبـوع، مث عـرج بـه جرب  ،فضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرفه
: قبــل ومــن معــك؟ قــال. جربيــل: ســتفتح فقيــل مــن هــذا؟ قــالإىل الســماء الــدنيا فا

  وقد أرسل إليه؟: حممد قبل
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: ء جـاء ففـتح لـه فوجـد فيهـا آدم فقـال جربيـلاجملـيبـه فـنعم  امرحبً : قيل. نعم: قال

الصـاحل  بـاالبن اعليه فرد عليه السالم، وقال مرحبً  مَ عليه، فسلَّ  مْ هذا أبوك آدم فسلِّ 
ذا علــى ميــني آدم أرواح الســعداء وعلــى يســاره أرواح األشــقياء مــن والنــيب الصــاحل، وإ

وضـــحك وإذا نظــر قبيـــل مشالـــه بكــى، مث عـــرج بـــه  ،رَّ ذريتــه فـــإذا نظـــر إىل اليمــني ُســـ
ــــة فاســــتفتح جرب  وعيســــى عليهمــــا  فوجــــد فيهــــا حيــــىي. إخل... يــــل إىل الســــماء الثاني

: الصــالة والســالم ومهــا ابنــا اخلالــة كــل واحــد منهمــا ابــن خالــة اآلخــر فقــال جربيــل
بـاألخ الصـاحل والنـيب  امرحبًـ: وقـاال ،م عليهما، فـردا السـالمهذان حيىي وعيسى فسلِّ 

فوجــد فيهــا يوســف . إخل... ســتفتحج بــه جربيــل إىل الســماء الثالثــة فاالصــاحل، مث عــر 
م عليه فسلم عليه، فرد السالم، م فقال جربيل هذا يوسف فسلِّ عليه الصالة والسال

ـــ بـــاألخ الصـــاحل والنـــيب الصـــاحل، مث عـــرج بـــه جربيـــل إىل الســـماء الرابعـــة  اوقـــال مرحًب
فوجد فيها إدريس صلى اهللا عليه وسـلم فقـال جربيـل هـذا إدريـس  .إخل ...فاستفتح

ــ: م عليــه فســلم عليــه فــرد الســالم، وقــالفســلِّ  خ الصــاحل والنــيب الصــاحل مث بــاأل امرحًب
فوجـد فيهـا هـارون بـن عمـران . إخل....سـتفتحج به جربيل إىل السماء اخلامسة فاعر 

أخا موسى صلى اهللا عليه وسلم فقـال جربيـل هـذا هـارون فسـلم عليـه، فسـلم عليـه 
ــ :فــرد عليــه الســالم وقــال ج بــه جربيــل إىل بــاألخ الصــاحل والنــيب الصــاحل مث عــر  امرحًب

فوجـد فيهـا موسـى صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال . إخل.... سـتفتحدسـة فاالسماء السا
ــ :جربيــل هــذا موســى فســلم عليــه، فســلم عليــه فــرد عليــه الســالم وقــال بــاألخ  امرحًب
أبكـي ألن : "الصاحل والنيب الصاحل فلما جتاوزه بكى موسى فقيل له مـا يبكيـك قـال

  اغالمً 
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فكـان بكـاء موسـى " بعث بعدي يدخل اجلنـة مـن أمتـه أكثـر ممـن يـدخلها مـن أمـيت
مث  ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، اعلى ما فات أمته من الفضائل ال حسدً  احزنً 

فوجـــد فيهـــا إبـــراهيم خليـــل الـــرمحن . إخل... ســـتفتحعـــرج بـــه إىل الســـماء الســـابعة فا
م عليـه، فسـلم عليـه فـرد أبـوك إبـراهيم فسـلِّ هـذا : صلى اهللا عليه وسـلم فقـال جربيـل

  .الصاحل والنيب الصاحل باالبن امرحبً  :عليه السالم وقال
لــه  اوإمنـا طــاف جربيــل برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم، علــى هــؤالء األنبيــاء تكرميـًـ

ظهــره إىل  ادً لشــرفه وفضــله صــلى اهللا عليــه وســلم وكــان إبــراهيم اخلليــل مســنِ  اوإظهــارً 
مــن املالئكــة  اعمــور يف الســماء الســابعة الــذي يدخلــه كــل يــوم ســبعون ألًفــالبيــت امل

يتعبــدون ويصــلون مث خيرجــون وال يعــودون يف اليــوم الثــاين يــأيت غــريهم مــن املالئكــة 
الـــذين ال حيصــــيهم إال اهللا، مث رفـــع النــــيب صـــلى اهللا عليــــه وســـلم إىل ســــدرة املنتهــــى 

أن  مــا غشــيها حــىت ال يســتطيع أحــدٌ فغشــيها مــن أمــر اهللا مــن غــري البهــاء واحلســن 
ي ِضــرَ مخســني صــالة كــل يــوم وليلــة فَـ  يصــفها مــن حســنها مث فــرض اهللا عليــه الصــالةَ 

مخسـني : ما فرض ربـك علـى أمتـك؟ قـال: بذلك وسلم مث نزل فلما مر مبوسى قال
نــاس مــن قبلــك إن أمتــك ال تطيــق ذلــك وقــد جربــت ال: فقــال. صــالة يف كــل يــوم

قــال . رجع إىل ربــك فاســأله التخفيــف ألمتــكشــد املعاجلــة فــاوعاجلــت بــين إســرائيل أ
ومـا زال راجـع حـىت اسـتقرت  اعشـرً ى اهللا عليـه وسـلم فرجعـت فوضـع عـين النيب صـل

ويف هذه . أمضيت فريضيت وخففت على عبادي :الفريضة على مخس، فنادى مناد
ـــا و  ،الليلـــة أدخـــل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اجلنـــة فـــإذا فيهـــا قبـــاب اللؤلـــؤ إذا ترا



، وصــلى فيهــا املسـك مث نــزل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حـىت أتــى مكــة بغلــس
  .)١(الصبح

                                        
اإلسراء : ومسلم، كتاب اإلميان، باب. ذكر املالئكة: أخرجه البخاري، كتاب بدء اخللق، باب )١(

  . برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرض الصلوات



وبعــــدها أمــــر  )١(وفرضـــت عليــــه الصـــلوات اخلمــــس، وصــــلى يف مكـــة ثــــالث ســـنني 
  ...........................إىل املدينة) ٢(باهلجرة 

  
ة فــأقرت صــالة الســفر وزيــد وكــان يصــلي الرباعيــة ركعتــني حــىت هــاجر إىل املدينــ )١(

  .يف صالة احلضر
أمر اهللا عز وجل نبيه حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم بـاهلجرة إىل املدينـة ألن أهـل  )٢(

مكة منعوه أن يقيم دعوتـه، ويف شـهر ربيـع األول مـن العـام الثالـث عشـر مـن البعثـة 
ل للــوحي مــن مكــة البلــد األو  اوصــل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إىل املدينــة مهــاجرً 

بــإذن ربــه بعــد أن قــام مبكــة  اوأحــب الــبالد إىل اهللا ورســوله، خــرج مــن مكــة مهــاجرً 
فلـم جيـد مـن أكثـر قـريش  ،ثالث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليـه علـى بصـرية

وأكابرهم سوى الرفض لدعوته واإلعراض عنها، واإليذاء الشديد للرسـول صـلى اهللا 
ــم إىل تنفيــذ خطــة املكــر واخلــداع لقتــعليــه وســلم، ومــن آمــن بــه حــىت آل ا ل ألمــر 
جتمـــع كـــرباؤهم يف دار النـــدوة وتشـــاوروا مـــاذا النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حيـــث ا

يفعلـــون برســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حـــني رأوا أصـــحابه يهـــاجرون إىل املدينـــة 
ــم وجيــد النصــرة والعــون مــن األنصــار الــذين بــايعوه علــى  أن وأنــه ال بــد أن يلحــق 

ون لـه الدولـة علـى قـريش، فقـال ه أبنـاءهم ونسـاءهم وحينئـذ تكـنـمينعوه ممـا مينعـون م
مث نعطي كـل واحـد  اجلدً  ااهللا أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فىت شابً  عدو
مث يعمــدوا إىل حممــد فيضــربوه ضــربة رجــل واحــد فيقتلــوه ونســرتيح منــه  اصــارمً  اســيفً 

يعــين عشــرية النــيب صــلى اهللا  - طيع بنــو عبــد منــاففيتفــرق دمــه يف القبائــل فــال يســت
  .فريضون بالدية فنعطيهم إياها اأن حياربوا قومهم مجيعً –عليه وسلم 
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فــأعلم اهللا نبيــه صــلى اهللا عليـــه وســلم مبــا أراد املشــركون وأذن لـــه بــاهلجرة وكــان أبـــو 
جتهــز مــن قبــل للهجــرة إىل املدينــة فقــال لــه النــيب صــلى اهللا  بكــر رضــي اهللا عنــه قــد

فتــأخر أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه  "علــى رســلك فــإن أرجــو أن يــؤذن يل" :عليــه وســلم
فبينمـا حنـن يف  :ليصحب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم، قالـت عائشـة رضـي اهللا عنهـا
ى اهللا عليــــه صــــلبيــــت أيب بكــــر يف حنــــر الظهــــرية يف منتصــــف النهــــار إذا برســــول اهللا 

فقـال أبـو بكـر فـداء لـه أيب وأمـي واهللا مـا جـاء بـه يف هـذه  انًعـوسلم على الباب متق
ن خــــرج َمــــأ: اهللا عليــــه وســــلم وقــــال أليب بكــــر الســــاعة إال أمــــر فــــدخل النــــيب صــــلى

فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد . إمنا هم أهلك بأيب أنـت وأمـي: فقال. عندك
يـــا : فقـــال. نعـــم: قـــال. الصـــحبة يـــا رســـول اهللا :بكـــرأذن يل يف اخلـــروج فقـــال أبـــو 

مث  ،بـالثمن: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. رسول اهللا فخذ إحدى راحليت هاتني
بكر فأقاما يف غار جبل ثـور ثـالث ليـال  وأبوخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ــ اشــابً  ايبيــت عنــدمها عبــد اهللا بــن أيب بكــر وكــان غالًمــ يف آخــر فينطلــق واعيــا  اذكًي
الليل إىل مكـة فيصـبح مـن قـريش فـال يسـمع خبـرب حـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
وصـاحبه إال وعــاه حــىت يــأيت بــه إليهمــا حــني خيــتلط الظــالم، فجعلــت قــريش تطلــب 
النيب صلى اهللا عليه وسلم من كل وجه وتسعى بكـل وسـيلة ليـدركوا النـيب صـلى اهللا 

مــا أو بأحــدمها ديتــه مئــة مــن اإلبــل، ولكــن اهللا   عليــه وســلم حــىت جعلــوا ملــن يــأيت
علـــى بـــاب  ليقفـــون اكـــان معهمـــا حيفظهمـــا بعنايتـــه ويرعامهـــا برعايتـــه حـــىت إن قريًشـــ

مــا أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه قلــت للنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  قــال. الغــار فــال يرو
ن اهللا معنـا، ال حتـزن إ: "فقال. وحنن يف الغار لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا



 حــىت إذا ســكن الطلــب عنهمــا قلــيًال  )١(". اهللا ثالثهمــا بــاثننيمــا ظنــك يــا أبــا بكــر 
  خرجا من

  
  

                                        
  =أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب املهاجرين وفضلهم، ومسلم،  )١(



  ...................).١(من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم  االنتقال: واهلجرة
  

  .الغار بعد ثالث ليال متجهني إىل املدينة على طريق الساحل
جرين واألنصار خبروج رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وملا مسع أهل املدينة من املها

ة ينتظـــرون قـــدوم رســـول اهللا صـــلى اهللا رَّ إلـــيهم كـــانوا خيرجـــون كـــل صـــباح يـــوم إىل احلَـــ
عليــه وســلم، وصــاحبه حــىت يطــردهم حــر الشــمس، فلمــا كــان اليــوم الــذي قــدم فيــه 

م وإذا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وتعـــاىل النهـــار واشـــتد احلـــر رجعـــوا إىل  بيـــو
ام املدينـة ينظـر حلاجـة لـه فأبصـر رسـول اهللا صـلى اهللا م آطَـطُـرجل من اليهود على أُ 

م السراب فلم ميلك أن نادى بأعلى صوته يا  ،عليه وسلم وأصحابه مقبلني يزول 
معشر العرب هذا جـدكم يعـين هـذا حظكـم وعـزكم الـذي تنتظـرون فهـب املسـلمون 

لرســول اهللا  وإجــالًال  اه وســلم معهــم الســالح تعظيًمــللقــاء رســول اهللا صــلى اهللا عليــ
باســـتعدادهم للجهـــاد والـــدفاع دونـــه رضـــي اهللا عـــنهم  اصـــلى اهللا عليـــه وســـلم وإيـــذانً 

م ذات اليمـني ونـزل يف بـين عمـرو  فتلقوه صلى اهللا عليه وسلم بظاهر احلرة فعدل 
املدينـــة  رحتـــل إىلفـــيهم بضـــع ليـــال وأســـس املســـجد، مث ا بـــن عـــوف يف قبـــاء، وأقـــام

والنــاس معــه آخــرون يتلقونــه يف الطرقــات قــال أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه خــرج النــاس 
اهللا أكـرب جـاء  :حني قدمنا املدينة يف الطرق وعلـى البيـوت والغلمـان واخلـدم يقولـون

  .رسول اهللا، اهللا أكرب جاء حممد
  ".من اهلجر وهو الرتك مأخوذة: "للغةاهلجرة يف ا )١(

". مـن بلـد الشـرك إىل بلـد اإلســالم االنتقـال: "كمـا قـال الشــيخوأمـا يف الشـرع فهـي  
وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر وال تقـام فيـه شـعائر اإلسـالم كـاألذان 

  والصالة مجاعة، واألعياد، واجلمعة على وجه



، وهـي باقيـة إىل )١(واهلجرة فريضة على هذه األمة مـن بلـد الشـرك إىل بلـد اإلسـالم 
إن الــذين توفــاهم املالئكــة ظــاملي أنفســهم { :والــدليل قــوه تعــاىل. م الســاعةأن تقــو 

قــــالوا فــــيم كنــــتم قــــالوا كنــــا مستضــــعفني يف األرض قــــالوا أمل تكــــن أرض اهللا واســــعة 
إال املستضـعفني مـن الرجـال *  افتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسـاءت مصـريً 

فأولئـــك عســـى اهللا أن *  ن ســـبيًال والنســـاء والولـــدان ال يســـتطيعون حيلـــة وال يهتـــدو 
  .]٩٩-٩٧: سورة النساء، اآليات[ )٢(}اغفورً  ايعفو عنهم وكان اهللا عفوً 

عام شامل، وإمنـا قلنـا علـى وجـه عـام شـامل ليخـرج مـا تقـام فيـه هـذه الشـعائر علـى 
ـا ال تكـون بـالد إسـالم مبـا  وجه حمصـور كـبالد الكفـار الـيت فيهـا أقليـات مسـلمة فإ

ات املسلمة فيها من شعائر اإلسالم، أما بالد اإلسالم فهي الـبالد الـيت تقيمه األقلي
  .تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل

فهـــي واجبـــة علـــى كـــل مـــؤمن ال يســـتطيع إظهـــار دينـــه يف بلـــد الكفـــر فـــال يـــتم  )١(
إســـالمه إذا كـــان ال يســـتطيع إظهـــاره إال بـــاهلجرة، ومـــا ال يـــتم الواجـــب إال بـــه فهـــو 

  .واجب
م على اهلجرة أن  )٢( يف هذه اآلية دليل على أن هؤالء الذين مل يهاجروا مع قدر

املالئكــة تتوفــاهم وتــوخبهم وتقــول هلــم أمل تكــن أرض اهللا واســعة فتهــاجروا فيهــا، أمــا 
العــاجزون عــن اهلجــرة مــن املستضــعفني فقــد عفــا اهللا عــنهم لعجــزهم عــن اهلجــرة وال 

  .إال وسعها ايكلف اهللا نفسً 



ســورة [ }فاعبــدون منــوا إن أرضــي واســعة فإيــاييــا عبــادي الــذين آ{ :ه تعــاىلوقولــ
سـبب نـزول هـذه اآليـة يف : -رمحه اهللا تعاىل  –قال البغوي ] ٦٥:العنكبوت، اآلية

والـدليل علـى اهلجـرة . )١(اجروا؛ نـاداهم اهللا باسـم اإلميـاناملسلمني الذين مبكة مل يهـ
وال  اهلجــرة حــىت تنقطــع التوبــة،ال تنقطــع ": *مــن الســنة قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم

ا   .)٢("تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغر
نقـــل هـــذا عـــن البغـــوي مبعنـــاه، هـــذا إن كـــان  -رمحـــه اهللا  -الظـــاهر أن الشـــيخ  )١(

ذا اللفظ   .نقله من التفسري إذ ليس املذكور يف التفسري البغوي هلذه اآلية 
يــات يــوم يــأيت بعــض آ{ :املقبــول هللا تعــاىل العمــل الصــاحل انتهــاءوذلــك حــني  )٢(

ـــا مل تكـــن آ اربـــك ال ينفـــع نفًســـ ـــا مل تكـــن منـــت مـــن إميا قبـــل أو كســـبت يف إميا
ا خريً آ واملـراد بـبعض ] ١٥٨: سـورة األنعـام، اآليـة[ }امنت من قبل كسبت يف إميا

ا   .اآليات هنا طلوع الشمس من مغر
  .فرنذكر هنا حكم السفر إىل بالد الك) تتمة(

  :السفر إىل بالد الكفار ال جيوز إال بثالثة شروط: فنقول
  .أن يكون عند اإلنسان علم يدفع به الشبهات: الشرط األول
  .أن يكون عنده دين مينعه من الشهوات: الشرط الثاني

                                        
والدرامى،  . ١٩٢ص  ١وأمحد جـ. يف اهلجرة هل أنقطعت: اود، كتاب اجلهاد، بابأخرجه أبو د *

روى أبو : "، وقال٢٥٠ص  ٥جـ " جممع الزوائد"أن اهلجرة ال تنقطع، واهليثمي يف : كتاب السري، باب
ورواء أمحد والطرباين يف األوسط والصغري من غري حديث ابن  –داود والنسائي بعض حديث معاوية 

  ".–ورجال أمحد ثقات  –السعدي 



..............................................  
  

  .إىل ذلك اأن يكون حمتاجً  :الشرط الثالث
تتم هذه الشروط فإنه ال جيوز السفر إىل بالد الكفار ملـا يف ذلـك مـن الفتنـة فإن مل 

كثـــــرية يف هـــــذه   وفيـــــه إضـــــاعة املـــــال ألن اإلنســـــان ينفـــــق أمـــــواًال الفتنـــــة، أو خـــــوف 
  .األسفار

أمــا إذا دعــت احلاجــة إىل ذلــك لعــالج أو تلقــي علــم ال يوجــد يف بلــده وكــان عنــده 
  .هعلم ودين على ما وصفنا فهذا ال بأس ب

وبإمكانــه أن يــذهب إىل  ،وأمــا الســفر للســياحة يف بــالد الكفــار فهــذا لــيس حباجــة
بالد إسالمية حيافظ أهلها على شـعائر اإلسـالم، وبالدنـا اآلن واحلمـد هللا أصـبحت 

  .سياحية يف بعض املناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها ابالدً 
، وأخالقــــه، املســــلمطرهــــا عظــــيم علــــى ديــــن وأمــــا اإلقامــــة يف بــــالد الكفــــار فــــإن خ

وســلوكه، وآدابــه وقــد شــاهدنا وغرينــا احنــراف كثــري ممــن أقــاموا هنــاك فرجعــوا بغــري مــا 
 –بـه وبسـائر األديـان  اعـن دينـه وكـافرً  ا، وبعضهم رجع مرتـدً اذهبوا به، رجعوا فساقً 

الســابقني  بالــدين وأهلــه واالســتهزاءحــىت صــاروا إىل اجلحــود املطلــق  –والعيــاذ بــاهللا 
منهم والالحقني، وهلذا كان ينبغي بل يتعني التحفظ من ذلك ووضـع الشـروط الـيت 

  .متنع من اهلوي يف تلك املهالك
  :نييأساسفاإلقامة يف بالد الكفر ال بد فيها من شرطني 

  أمن املقيم على دينه حبيث يكون عنده من العلم واإلميان،: الشرط األول



...............................................  
  

والزيـــغ، وأن  االحنـــرافوقـــوة العزميـــة مـــا يطمئنـــه علـــى الثبـــات علـــى دينـــه واحلـــذر مـــن 
م، وحمبــــتهم، فــــإن  العــــداوة الكــــافرين وبغضــــهم مبتعــــدً  ايكــــون مضــــمرً  عــــن مــــواال

م وحمبتهم، مما ينايف اإلميان باهللا قال تعاىل يؤمنون باهللا واليوم  اال جتد قومً { :مواال
م أو مـــن حـــاد اهللا ورســـوله ولـــو كـــانوا آ آلخـــر يـــوادونا بـــاؤهم أو أبنـــاءهم أو إخـــوا

م منـوا ال ا أيهـا الـذين آيـ{ :وقـال تعـاىل: اآليـة] ٢٢: سورة اجملادلة، اآلية[ }عشري
تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضــهم أوليــاء بعــض ومــن يتــوهلم مــنكم فإنــه مــنهم 

م مــــرض يســــارعون فــــيهم * إن اهللا ال يهــــدي القــــوم الظــــاملني  فــــرتى الــــذين يف قلــــو
يقولون ختشي أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنـده فيصـبحوا 

وثبــت يف ] ٥٢-٥١: ســورة املائــدة، اآليتــني[ }علــى مــا أســروا يف أنفســهم نــادمني
رء فهـو مـنهم، وأن املـ اأن مـن أحـب قوًمـ: "الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

علـــى املســـلم ألن  اوحمبـــة أعـــداء اهللا مـــن أعظـــم مـــا يكـــون خطـــرً  )١(" مـــع مـــن أحـــب
ولذلك قـال  ،حمبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على األقل عدم اإلنكار عليهم

  .)١(" فهو منهم امن أحب قومً : "النيب صلى اهللا عليه وسلم
اإلســـالم بـــدون أن يـــتمكن مـــن إظهـــار دينـــه حبيـــث يقـــوم بشـــعائر  :الشـــرط الثـــاني

ممانع، فال مينع من إقامة الصالة واجلمعة واجلماعات إن كان معه من يصلي مجاعـة 
ومن يقيم اجلمعة، وال مينع من الزكاة والصيام واحلج وغريهـا مـن شـعائر الـدين، فـإن  

  كان ال يتمكن من ذلك مل جتز اإلقامة

                                        
املرء : عالمة حب اهللا عز و جل ومسلم، كتاب الصلة، باب: رواه البخاري، كتاب األدب، باب )١(

  . مع من أحب
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يف الكـــالم علـــى أقســـام  )٨جــــ  ٤٥٧ص (اهلجـــرة حينئـــذ، قـــال يف املغـــين لوجـــوب 
أحـــدها مـــن جتـــب عليـــه وهـــو مـــن يقـــدر عليهـــا وال ميكنـــه إظهـــار : النـــاس يف اهلجـــرة

دينـــه، وال متكنـــه مـــن إقامـــة واجبـــات دينـــه مـــع املقـــام بـــني الكفـــار فهـــذا جتـــب عليـــه 
فسـهم قـالوا فـيم كنـتم قـالوا إن الذين توفتهم املالئكـة ظـاملي أن{ :اهلجرة لقوله تعاىل

كنــا مستضــعفني يف األرض قــالوا أمل تكــن أرض اهللا واســعة فتهــاجروا فيهــا فأولئــك 
وهـذا وعيـد شـديد يـدل ] ٩٧: سـورة النسـاء اآليـة[ }امأواهم جهنم وساءت مصـريً 

علــى الوجــوب، وألن القيــام بواجــب دينــه واجــب علــى مــن قــدر عليــه، واهلجــرة مــن 
  .أهـ. وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبضرورة الواجب وتتمته، 

  :وبعد متام هذين الشرطني األساسيني تنقسم اإلقامة يف دار الكفار إىل أقسام
فهــذا نــوع مــن اجلهــاد  ،أن يقــيم للــدعوة إىل اإلســالم والرتغيــب فيــه :القســم األول

فهي فرض كفاية علـى مـن قـدر عليهـا، بشـرط أن تتحقـق الـدعوة وأن ال يوجـد مـن 
ليها، ألن الدعوة إىل اإلسالم من واجبات الدين وهـي إ االستجابةع منها أو من مين

طريقة املرسلني وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتبليغ عنه يف كل زمان ومكـان 
  .)١(" بلغوا عين ولو آية: "فقال صلى اهللا عليه وسلم

ــاني مــا هــم عليــه مــن  أن يقــيم لدراســة أحــوال الكــافرين والتعــرف علــى :القســم الث
  األخالق، وفوضوية واحناللفساد العقيدة، وبطالن التعبد، 

                                        
  . ما ذكر عن بين إسرائيل: رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب )١(
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م حقيقـة حـاهلم، وهـذه  االغرتارالسلوك؛ ليحذر الناس من  م، ويبني للمعجبني 
وأهله املتضـمن  ملا يرتتب عليها من التحذير من الكفر ااإلقامة نوع من اجلهاد أيضً 

للرتغيـــب يف اإلســـالم وهديـــه، ألن فســـاد الكفـــر دليـــل علـــى صـــالح اإلســـالم، كمـــا 
لكن ال بد مـن شـرط أن يتحقـق مـراده بـدون مفسـدة . وبضدها تتبني األشياء: قيل

أعظـم منــه، فــإن مل يتحقــق مــراده بـأن منــع مــن نشــر مــا هـم عليــه والتحــذير منــه فــال 
مــع مفســدة أعظــم مثــل أن يقــابلوا فعلــه بســب  ة، وإن حتقــق مــرادهتــفائــدة مــن إقام

وال تســـبوا { :اإلســـالم وجـــب الكـــف لقولـــه تعـــاىل وأئمـــةاإلســـالم ورســـول اإلســـالم 
الذين يدعون من دون اهللا فيسـبوا اهللا عـدوا بغـري علـم كـذلك زينـا لكـل أمـة عملهـم 

م مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون   .]١٠٨: سورة األنعام، اآلية[ }مث إىل ر
للمســــلمني؛ ليعــــرف مــــا يــــدبروه  ايشـــبه هــــذا أن يقــــيم يف بــــالد الكفــــر ليكــــون عينًــــو 

للمسلمني مـن املكايـد فيحـذرهم املسـلمون، كمـا أرسـل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
  .)١( ركني يف غزوة اخلندق ليعرف خربهمحذيفة بن اليمان إىل املش

ـــا مـــع دول الكفـــر  أن يقـــيم حلاجـــة الدولـــة املســلمة وتنظـــيم عالق :القســم الثالـــث ا
يقـيم  فـامللحق الثقـايف مـثًال . كموظفي السفارات فحكمها حكـم مـا أقـام مـن أجلـه

لريعــى شــؤون الطلبــة ويــراقبهم وحيملهــم علــى التــزام ديــن اإلســالم وأخالقــه وآدابــه، 
  .ا شر كبري فيحصل بإقامته مصلحة كبرية ويندرئ

والعـالج فتبـاح اإلقامـة بقـدر  أن يقيم حلاجة خاصة مباحة كالتجارة :القسم الرابع
  على جواز دخول -رمحهم اهللا  -احلاجة، وقد نص أهل العلم 

                                        
  . صحيح مسلم، كتاب اجلهاد، باب غزوة األحزاب )١(
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  .وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي اهللا عنهم ،بالد الكفر للتجارة
كنهــا أن يقــيم للدراســة وهــي مــن جــنس مــا قبلهــا إقامــة حلاجــة ل :القســم الخــامس

بدين املقيم وأخالقـه، فـإن الطالـب يشـعر بـدنو مرتبتـه وعلـو  اأخطر منها وأشد فتكً 
مرتبــة معلميــه، فيحصــل مــن ذلــك تعظــيمهم واالقتنــاع بــآرائهم وأفكــارهم وســلوكهم 
فيقلــــدهم إال مــــن شــــاء اهللا عصــــمته وهــــم قليــــل، مث إن الطالــــب يشــــعر حباجتــــه إىل 

. نته فيما هـو عليـه مـن االحنـراف والضـاللمعلمه فيؤدي ذلك إىل التودد إليه ومداه
والطالــب يف مقــر تعلمــه لــه زمــالء يتخــذ مــنهم أصــدقاء حيــبهم ويتــوالهم ويكتســب 
مــنهم، ومــن أجــل خطــر هــذا القســم وجــب الــتحفظ فيــه أكثــر ممــا قبلــه فيشــرتط فيــه 

  :باإلضافة إىل الشرطني األساسيني شروط
ن النضوج العقلـي الـذي مييـز أن يكون الطالب على مستوى كبري م :الشرط األول

صــغار "بــه بــني النــافع والضــار وينظــر بــه إىل املســتقبل البعيــد فأمــا بعــث األحــداث 
وذوي العقـول الصــغرية فهـو خطــر عظـيم علـى ديــنهم، وخلقهـم، وســلوكهم، " السـن

لوهـا  مث هو خطر علـى أمـتهم الـيت سـريجعون إليهـا وينفثـون فيهـا مـن السـموم الـيت 
من أولئك املبعـوثني رجعـوا  اكما شهد ويشهد به الواقع، فإن كثريً من أولئك الكفار  

م، وأخالقـه، وسـلوكهم، وحصـل علـيهم  بغري ما ذهبوا به، رجعوا منحرفني يف ديانا
وعلــى جمــتمعهم مــن الضــرر يف هــذه األمــور مــا هــو معلــوم مشــاهد، ومــا مثــل بعــث 

  .هؤالء إال كمثل تقدمي النعاج للكالب الضارية
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أن يكـون عنـد الطالـب مـن علـم الشـريعة مـا يـتمكن بـه مـن التمييـز  :الشرط الثاني
بني احلق والباطل، ومقارعة الباطل باحلق لئال ينخدع مبا هم عليه من الباطل فيظنه 

الــدعاء ويف . أو يلتــبس عليــه أو يعجــز عــن دفعــه فيبقــى حــريان أو يتبــع الباطــل احًقــ
وارزقــين اجتنابــه،  اتباعــه، وأرين الباطــل بــاطًال  وارزقــين االلهــم أرين احلــق حًقــ" :املــأثور

  ".علي فأضل اوال جتعله ملتبسً 
أن يكــــون عنــــد الطالــــب ديــــن حيميــــه ويتحصــــن بــــه مــــن الكفــــر  :الشــــرط الثالــــث

وذلـك لقـوة  ،والفسوق، فضعيف الدين ال يسـلم مـع اإلقامـة هنـاك إال أن يشـاء اهللا
ملهــاجم وضــعف املقــاوم، فأســباب الكفــر والفســوق هنــاك قويــة وكثــرية متنوعــة فــإذا ا

  .ضعيف املقاومة عملت عملها صادفت حمًال 
أن تدعو احلاجة إىل العلم الذي أقام من اجله بأن يكون يف تعلمـه  :الشرط الرابع

مصلحة للمسلمني وال يوجد له نظري يف املـدارس يف بالدهـم، فـإن كـان مـن فضـول 
علـــم الـــذي ال مصـــلحة فيـــه للمســـلمني أو كـــان يف الـــبالد اإلســـالمية مـــن املـــدارس ال

نظريه مل جيز أن يقيم يف بالد الكفـر مـن أجلـه ملـا يف اإلقامـة مـن اخلطـر علـى الـدين 
  .واألخالق، وإضاعة األموال الكثرية بدون فائدة

يـه مـن أن يقيم للسكن وهذا أخطـر ممـا قبلـه وأعظـم ملـا يرتتـب عل :القسم السادس
املفاسد باالختالط التام بأهـل الكفـر وشـعوره بأنـه مـواطن ملتـزم مبـا تقتضـيه الوطنيـة 

  وتكثري لسواد الكفار، ويرتىب أهلهمن مودة، ومواالة، 
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م، ورمبـا قلـدوهم يف العقيـدة والع  ،بـدبني أهل الكفر فيأخذون من أخالقهـم وعـادا
من جامع املشرك وسكن : "ولذلك جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهذا احلديث وإن كان ضـعيف السـند لكـن لـه وجهـة مـن النظـر . )١("معه فهو مثله
فإن املساكنة تدعو إىل املشاكلة، وعن قيس بن حـازم عـن جريـر بـن عبـد اهللا رضـي 

أنــا بــريء مــن كــل مســلم يقــيم بــني : "اهللا عنــه أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
رواه أبــو داود . )٢("مهــااال تــراءى نار : يــا رســول اهللا ومل؟ قــال :أظهــر املشــركني، قــالوا

عـــن قـــيس بـــن حـــازم عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه  والرتمـــذي وأكثـــر الـــرواة رووه مرســـًال 
يقـــول الصـــحيح حـــديث  –يعـــين البخـــاري  – امسعـــت حممـــدً  :وســـلم قـــال الرتمـــذي

وكيــف تطيــب نفــس مــؤمن أن . أ هـــ. مرســلالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــيس عــن 
 ،يسكن يف بالد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكـون احلكـم فيهـا لغـري اهللا ورسـوله

وهـــو يشـــاهد ذلـــك بعينـــه ويســـمعه بأذنيـــه ويرضـــى بـــه، بـــل ينتســـب إىل تلـــك الـــبالد 
د املسـلمني مـع مـا يف ويسكن فيها بأهله وأوالده ويطمئن إليهـا كمـا يطمـئن إىل بـال

  .ذلك من اخلطر العظيم عليه وعلى أهله وأوالده يف دينهم وأخالقهم
ــ ،هــذا مــا توصــلنا إليــه يف حكــم اإلقامــة يف بــالد الكفــر  انســأل اهللا أن يكــون موافًق

  .للحق والصواب
* * *  

                                        
  .اإلقامة بأرض املشركني: هاد، بابرواه أبو داود، كتاب اجل )١(
والرتمذي كتاب . النهي عن قتل من اعتصم بالسجود: أخرجه أبو داود، كتاب اجلهاد، باب )٢(

  .ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني: السري، باب



اد الزكـاة، والصـوم، واحلـج، واجلهـ :باملدينة أمر ببقية شرائع اإلسالم مثـل استقرفلما 
  .)١(وغري ذلك من شرائع اإلسالم  ،واآلذان، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

أي النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  –ملا استقر : - رمحه اهللا تعاىل -يقول املؤلف ) ١(
وذلــك أنــه يف مكــة دعــا إىل التوحيــد  ،يف املدينــة النبويــة أمــر ببقيــة شــرائع اإلســالم –

فرضــت عليــه الصــلوات اخلمــس يف مكــة، مث هــاجر  حنــو عشــر ســنني، مث بعــد ذلــك
  .إىل املدينة ومل تفرض عليه الزكاة وال الصيام وال احلج وال غريها من شعائر اإلسالم

يف املدينـــة،  وتفصـــيًال  أن الزكـــاة فرضـــت أصـــًال  -رمحـــه اهللا  -وظـــاهر كـــالم املؤلـــف 
 تقــــدر ، ولكنهــــا مليف مكــــة وذهــــب بعــــض أهــــل العلــــم إىل أن الزكــــاة فرضــــت أوًال 

سـتدل ينة قدرت األنصباء وقدر الواجـب واويف املد انصبتها ومل يقدر الواجب فيها،
هـــؤالء بأنـــه جـــاءت آيـــات توجـــب الزكـــاة يف ســـورة مكيـــة مثـــل قولـــه تعـــاىل يف ســـورة 

 :ومثل قولـه تعـاىل] ١٤١: سورة األنعام، اآلية[ }توا حقه يوم حصادهوآ{ :األنعام
-٢٤: سـورة املعـارج، اآليتـني[ }للسـائل واحملـروم* والذين يف أمـواهلم حـق معلـوم {
ا ومـــــا جيـــــب فيهـــــا وبيـــــان ] ٢٥ وعلـــــى كـــــل حـــــال فاســـــتقرار الزكـــــاة وتقـــــدير أنصـــــا

مستحقيها كان يف املدينة، وكذلك األذان واجلمعـة، والظـاهر أن اجلماعـة كـذلك مل 
انيـة، تفرض إال يف املدينة؛ ألن األذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض يف السنة الث

فأما الزكاة والصيام فقد فرضا يف السنة الثانية من اهلجرة، وأمـا احلـج فلـم يفـرض إال 
وذلـك حـني كانـت مكـة  ،يف السنة التاسعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم

بلد إسالم بعد فتحها يف السنة الثامنـة مـن اهلجـرة، وكـذلك األمـر بـاملعروف والنهـي 
  عن



  )١(اهللا وسالمه عليه تني وبعدها تويف صلواأخذ على هذا عشر سن

  
النـيب صـلى  اسـتقراراملنكر وغريمها من الشعائر الظـاهرة كلهـا فرضـت يف املدينـة بعـد 

  .اهللا عليه وسلم فيها وإقامة الدولة اإلسالمية فيها
أخذ أي النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني بعد هجرته فلما أكمـل اهللا بـه  )١(

النعمة على املؤمنني اختاره جلواره واللحـاق بـالرفيق األعلـى مـن النبيـني الدين وأمت به 
والصـــديقني والشـــهداء والصـــاحلني، فابتـــدأ بـــه املـــرض صـــلوات اهللا وســـالمه عليـــه يف 

رأسـه فصـعد املنـرب  اآخر شهر صفر وأول شهر ربيـع األول، فخـرج إىل النـاس عاصـبً 
 ،للشـهداء الـذين قتلـوا يف أحـدفتشهد وكان أول ما تكلـم بـه بعـد ذلـك أن اسـتغفر 

ففهمهــا أبــو " مــن عبــاد اهللا خــريه اهللا بــني الــدنيا وبــني مــا عنــد اهللا اإن عبــدً : "مث قــال
بــــأيب وأمــــي نفــــديك بآبائنــــا وأمهاتنــــا، وأبنائنــــا، : بكــــر رضــــي اهللا عنــــه فبكــــى وقــــال

: لمث قـا" على رسلك يا أبا بكر"وأنفسنا، وأموالنا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ــ نَّ َمــإن أَ " غــري ريب  خلــيًال  اكنــت متخــذً و  النــاس علــي يف صــحبته ومالــه أبــو بكــر ول

 ،وأمــر أبــا بكــر أن يصــلي بالنــاس )١("بكــر ولكــن خلــة اإلســالم ومودتــه أبــا الختــذت
وملــا كــان يــوم االثنــني الثــاين عشــر أو الثالــث عشــر مــن شــهر ربيــع األول مــن الســنة 

 جلــواره فلمــا نــزل بــه جعــل يــدخل يــده يف مــاء ختــاره اهللاة امــن اهلجــر  ةاحلاديــة عشــر 
مث شــخص بصــره " ال إلــه إال اهللا إن للمــوت ســكرات: "عنــده وميســح وجهــه ويقولــه

فاضـــطرب  ،فتـــويف ذلـــك اليـــوم. )٢(" اللهـــم يف الرفيـــق األعلـــى: "حنـــو الســـماء وقـــال

                                        
  . اخلوخة واملمر يف املسجد: أخرجه البخاري، كتاب املساجد، باب )١(
  .مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم ووفاته: تاب املغازي، بابأخرجه البخاري، ك )٢(



وحق هلم أن يضطربوا، حىت جاء أبو بكر رضي اهللا عنـه فصـعد املنـرب  ،الناس لذلك
  مد اهللافح
  



ه باق، وهـذا دينـه، ال خـري إال دل األمـة عليـه، وال شـر إال حـذرها منـه، واخلـري نودي
: التوحيـــد، ومجيـــع مـــا حيبـــه اهللا ويرضـــاه، والشـــر الـــذي حـــذر منـــه: الـــذي دل عليـــه

فـرتض اهللا طاعتـه ، وا)١(بعثـه اهللا إىل النـاس كافـة. يأبـاهالشرك ومجيـع مـا يكرهـه اهللا و 
أيهـــا النـــاس إين ا قـــل يـــ{ :نـــس، والـــدليل قولـــه تعـــاىلاجلـــن واإل: الثقلـــني علـــى مجيـــع

  ]١٥٨: سورة األعراف، اآلية[ )٢(}ارسول اهللا إليكم مجيعً 
ومن كان  ،قد مات افإن حممدً  اأما بعد فإن من كان يعبد حممدً : عليه مث قال وأثىن

لــه ت مــن قبومــا حممــد إال رســول قــد خلــ{ :مث قــرأ ،يعبــد اهللا فــإن اهللا حــي ال ميــوت
 ]١٤٤: سـورة آل عمـران، اآليـة[} نقلبتم علـى أعقـابكمالرسل أفإن مات أو قتل ا

م ميتون{ فاشتد بكاء النـاس وعرفـوا أنـه ] ٣٠: سورة الزمر، اآلية[ }إنك ميت وإ
له، مث كفـن بـثالث أثـواب  اقد مات فغسل صلوات اهللا وسالمه عليه يف ثيابه تكرميً 

 وال عمامـة، وصـلى النـاس عليـه إرسـاًال  أي لفائف بيض سحولية لـيس فيهـا قمـيص
بدون إمام، مث دفن ليلة األربعاء بعد أن متت مبايعة اخلليفة من بعـده فعليـه مـن ربـه 

  .الصالة وأمت التسلم أفضل
  .ابعثه اهللا أي أرسله، إىل الناس كافة أي مجيعً  )١(
ىل النــاس رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إ ايف هــذه اآليــة دليــل علــى أن حممــدً  )٢(

ة، واألرض، ومــن بيــده اإلحيــاء واإلماتــوأن الــذي أرســله لــه ملــك الســماوات  امجيًعــ
وأنـــه ســـبحانه هـــو املتوحـــد باأللوهيـــة كمـــا هـــو متوحـــد يف الربوبيـــة، مث أمـــر ســـبحانه 
ــذا الرســول النــيب األمــي وأن نتبعــه وأن ذلــك ســبب  وتعــاىل يف آخــر اآليــة أن نــؤمن 

  داية اإلرشاد، وهدايةللهداية العلمية والعملية، ه
  
  



اليـــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم وأمتمـــت { :وأكمـــل اهللا بـــه الـــدين، والـــدليل قولـــه تعـــاىل
  ]٥: سورة املائدة، اآلية[ )١(}اعليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينً 

التوفيق فهو عليه الصالة والسـالم رسـول إىل مجيـع الثقلـني وهـم اإلنـس واجلـن ومسـوا 
  .بذلك لكثرة عددهم

أي أن دينـــه عليـــه الصـــالة والســـالم بـــاق إىل يـــوم القيامـــة فمـــا تـــويف رســـول اهللا  )١(
ا حـىت قـال  لألمـةصلى اهللا عليه وسلم إال وقد بـني  مجيـع مـا حتتاجـه يف مجيـع شـئو

يف  يقلـب جناحيـه اما تـرك النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـائرً : "أبو ذر رضي اهللا عنه
وقـال رجـل مـن املشـركني لسـلمان الفارسـي رضـي  )١(" االسماء إال ذكر لنا منه علمً 

انـا : "قـال –آداب قضاء احلاجـة  –ة ءاهللا عنه علمكم نبيكم حىت اخلرا نعـم لقـد 
أقـــــل مـــــن ثالثـــــة أحجـــــار، أو أن أن نســـــتقبل القبلـــــة بغـــــائط أو بـــــول أو نســـــتنجى ب

فــالنيب صــلى اهللا عليــه وســلم  )٢("برجيــع أو عظــم نســتنجي بــاليمني، أو أن نســتنجي
عـــن ســـؤال،  ا كـــل الـــدين إمـــا بقولـــه، وإمـــا بفعلـــه، وإمـــا بـــإقراره ابتـــداء أو جوابًـــبـــني

  .وأعظم ما بني عليه الصالة والسالم التوحيد
ـى عنـه فهـو شـر  وبني كل ما أمر به فهو خري لألمة يف معادها ومعاشها، وكـل مـا 
لألمـــة يف معاشـــها ومعادهـــا، ومـــا جيهلـــه بعـــض النـــاس ويدعيـــه مـــن ضـــيق يف األمـــر 
والنهي فإمنا ذلك خللل البصرية وقلة الصرب وضعف الدين، وإال فـإن القاعـدة العامـة 

قـــال اهللا  ،وأن الــدين كلــه يســـر وســهولة ،أن اهللا مل جيعــل علينــا يف الـــدين مــن حـــرج
 ،]١٨٥: ســورة البقــرة، اآليــة[ }يريــد اهللا بكــم اليســر وال يريــد بكــم العســر{ :تعــاىل

  الدين منوما جعل عليكم يف { :وقال تعاىل

                                        
  . ٥/١٦٣أخرجه اإلمام أمحد  )١(
  . اإلستطابة: أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب )٢(



ـم ميتـون { :والدليل على موته صلى اهللا عليه وسلم قولـه تعـاىل مث * إنـك ميـت وإ
] ٣١-٣٠: ســــورة الزمــــر، اآليتــــني[ )١(}إنكــــم يــــوم القيامــــة عنــــد ربكــــم ختتصــــمون

 وفيهـا نعيـدكم) ٣(منهـا خلقنـاكم { :، والدليل قوله تعـاىل)٢(والناس إذا ماتوا يبعثون 

  :وقوله ]٥٥: سورة طه، اآلية[ )٥(} ومنها خنركم تارة أخرى )٤(
مــا يريـــد اهللا ليجعــل علــيكم مـــن { :وقــال تعــاىل] ٧٨: ســورة احلــج، اآليـــة[} حــرج
  .فاحلمد هللا على متام نعمته وإكمال دينه] ٦: سورة املائدة، اآلية[ }حرج

ــم  )١( ففــي هــذه اآليــة أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ومــن أرســل إلــيهم ميتــون وأ
لكـافرين علـى لد اهللا يوم القيامة فيحكم بينهم باحلق ولن جيعل اهللا سيختصمون عن

  .املؤمنني سبيًال 
بني رمحة تعاىل يف هذه اجلملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، يبعثهم اهللا عز وجـل  )٢(

م للجــزاء، وهــذا هــو النتيجــة مــن إرســال الرســل أن يعمــل اإلنســان  أحيــاء بعــد مــو
شـــور، اليـــوم الـــذي ذكـــر اهللا ســـبحانه وتعـــاىل مـــن أحوالـــه هلـــذا اليـــوم يـــوم البعـــث والن

 :قــال اهللا تعــاىل ،وأهوالـه مــا جيعــل القلــب ينيــب إىل اهللا عــز وجـل وخيشــى هــذا اليــوم
الســماء منفطــر بــه كــان وعــده *  افكيــف تتقــون إن كفــرمت يومــا جيعــل الولــدان شــيبً {

إىل اإلميــــان  لــــة إشــــارةويف هــــذه اجلم ]١٨-١٧: ســــورة املزمــــل، اآليتــــني[ }مفعــــوًال 
  .ستدل الشيخ له بآيتنيبالبعث وا

  .أي من األرض خلقناكم حني خلق آدم عليه الصالة والسالم من تراب )٣(
  .أي بالدفن بعد املوت )٤(
  .أي بالبعث يوم القيامة )٥(
  



 )١(}امث يعيــــدكم فيهــــا وخيــــرجكم إخراًجــــ*  انباتًــــ األرضواهللا أنبــــتكم مــــن { :تعــــاىل

  .]١٨-١٧ :سورة نوح، اآليتني[
ليجــــزي الــــذين { :وبعــــد البعــــث حماســــبون وجمزيــــون بأعمــــاهلم، والــــدليل قولــــه تعــــاىل

 ]٣١: ســـورة الـــنجم، اآليـــة[ )٢(}وا مبـــا عملـــوا وجيـــزي الـــذين أحســـنوا باحلســـىنأســـاؤ 
............  

  
منهـــا خلقنـــاكم وفيهـــا نعيـــدكم ومنهـــا { :لقولـــه تعـــاىل اهـــذه اآليـــة موافقـــة متاًمـــ )١(

واآليـــات يف هـــذا املعـــىن  ]. ١٨-١٧: ســـورة نـــوح، اآليتـــني[ }خنـــرجكم تـــارة أخـــرى
وقد أبدى اهللا عـز وجـل وأعـاد يف إثبـات املعـاد حـىت يـؤمن النـاس بـذلك  اكثرية جدً 

ويعملــوا هلــذا اليــوم العظــيم الــذي نســأل اهللا ســبحانه وتعــاىل أن جيعلنــا  اويــزدادوا إميانًــ
  .من العاملني له ومن السعداء فيه

فخـري وإن  ابعد البعث جيـازون وحياسـبون علـى أعمـاهلم إن خـريً  يعني أن الناس )٢(
ومــن يعمــل * يــره  افمــن يعمــل مثقــال ذرة خــريً { :قــال اهللا تبــارك وتعــاىل ،فشــر اشــرً 

ونضـع املــوازين { :وقـال تعــاىل ،]٨-٧: سـورة الزلزلــة، اآليتـني[} مثقـال ذرة شـر يــره
ـا وإن كـان مثقـا االقسط ليوم القيامـة فـال تظلـم نفـس شـيئً  ل حبـة مـن خـردل أتينـا 

مـــن جـــاء { :وقـــال جـــال وعـــال ]٤٧: ســـورة األنبيـــاء، اآليـــة[} وكفـــى بنـــا حاســـبني
} باحلســنة فلــه عشــر أمثاهلــا ومــن جــاء بالســيئة فــال جيــزى إال مثلهــا وهــم ال يظلمــون

فاحلســـــنة بعشـــــر أمثاهلـــــا إىل ســـــبعمائة ضـــــعف إىل ] ١٦٠: ســـــورة األنعـــــام، اآليـــــة[
منه سبحانه وتعاىل، فهـو جـل وعـال  اوامتنانً  ، عز وجلمن اهللا أضعاف كثرية فضًال 

قـــد تفضـــل بالعمـــل الصـــاحل، مث تفضـــل مـــرة أخـــرى بـــاجلزاء عليـــه هـــذا اجلـــزاء الواســـع 
  الكثري، أما

  



  
    



زعـم الـذين كفـروا أن لـن يبعثـوا قـل { :ومن كذب بالبعـث كفـر، والـدليل قولـه تعـاىل
ســـورة التغـــابن، [ )١(}اهللا يســـري بلـــى وريب لتبعـــثن مث لتنبـــؤن مبـــا عملـــتم وذلـــك علـــى

  ...... ]٧: اآلية
  

ومــن جــاء { :قــال تعــاىل ،العمــل الســيء فــإن الســيئة ال جيــازى اإلنســان بــأكثر منهــا
وهــذا ] ١٦٠: ســورة األنعـام، اآليــة[ }بالسـيئة فــال جيـزى إال مثلهــا وهــم ال يظلمـون

  .من كمال فضل اهللا وإحسانه
ومل يقــل } وا مبــا عملــواجــزي الــذين أســاؤ لي{ :ســتدل الشــيخ لــذلك بقولــه تعــاىلمث ا

  .}وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن{ :بالسوآي كما قال
وقالوا إن هي إال حياتنا الـدنيا ومـا { :من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعاىل )١(

ــم قــال ألــيس هــذا بــاحلق قــالوا بلــى وربنــا * حنــن مببعــوثني  ولــو تــرى إذ وقفــوا علــى ر
وقــال  ]٣٠-٢٩: ســورة األنعــام، اآليتــني[} كنــتم تكفــرون  قــال فــذوقوا العــذاب مبــا

  ومــا يكــذب بــه إال* الــذين يكــذبون بيــوم الــدين * ويــل يومئــذ للمكــذبني { :تعــاىل
كـــال بـــل ران علـــى * ياتنـــا قـــال أســـاطري األولـــني إذا تتلـــى عليـــه آ* كـــل معتـــد أثـــيم 

م مــا كــانوا يكســبون  ــم يومئــذ حملجوبــون * قلــو ــم عــن ر ــم لصــالوا مث إ* كــال إ
-١٠: ســورة املطففــني، اآليــات[} مث يقــال هــذا الــذي كنــتم بــه تكــذبون* اجلحــيم 

سـورة [ }ابـل كـذبوا بالسـاعة وأعتـدنا ملـن كـذب بالسـاعة سـعريً { :وقال تعـاىل ]١٧
يئســوا يــات اهللا ولقائــه أولئــك والــذين كفــروا بآ{ :وقــال تعــاىل ]١١: الفرقــان، اآليــة

واسـتدل الشـيخ ] ٢٣: سورة العنكبوت، اآلية[} مليمن رمحيت وأولئك هلم عذاب أ
  .اآلية} زعم الذين كفروا{ :رمحه اهللا تعاىل بقوله تعاىل
  :ما يأيتوأما إقناع هؤالء املنكرين في

  



...............................................  
  

يـــــة، أن أمـــــر البعـــــث تـــــواتر بـــــه النقـــــل عـــــن األنبيـــــاء واملرســـــلني يف الكتـــــب اإلهل: أوًال 
ف تنكرونـه وأنـتم تصـدقون مبـا ينقـل ماوية، وتلقتـه أممهـم بـالقبول، فكيـوالشرائع الس

إلـــيكم عـــن فيلســـوف أو صـــاحب مبـــدأ أو فكـــرة، وإن مل يبلـــغ مـــا بلغـــه اخلـــرب عـــن 
  !!.ال يف وسيلة النقل وال يف شهادة الواقع البعث
  :ن وجوهأن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، وذلك م: ثانيا
بعــد العــدم، وأنــه حــادث بعــد أن مل يكــن،  اأحــد ال ينكــر أن يكــون خملوقًــكــل  -١

ـــه بـــاألوىل، كمـــا قـــال اهللا  ـــه بعـــد أن مل يكـــن قـــادر علـــى إعادت فالـــذي خلقـــه وأحدث
: ســـورة الـــروم، اآليـــة[} هـــو أهـــون عليـــهو اخللـــق مث يعيـــده  وهـــو الـــذي يبـــدأ{ :تعـــاىل
ـــدأنا أول خلـــق نعيـــده وعـــدً { :وقـــال تعـــاىل ،]٢٧ ـــا إنـــا كنـــا فـــاعلنيعل اكمـــا ب  }ين

  .]١٠٤: سورة األنبياء اآلية[
لكربمهــا وبــديع صــنعتهما،  واألرضكــل أحــد ال ينكــر عظمــة خلــق الســماوات  -٢

م بــاألوىل؛ قــال اهللا تعــاىل خللــق { :فالــذي خلقهمــا قــادر علــى خلــق النــاس وإعــاد
 :وقـال تعـاىل ،]٥٧: سورة غافر، اآليـة[} السماوات واألرض أكرب من خلق الناس

ومل يعـي خبلقهـن بقـادر علـى أن  واألرضأن اهللا الـذي خلـق السـماوات أو مل يروا {
وقــال  ،]٣٣: ســورة األحقــاف، اآليــة[}  املــوتى بلــى إنــه علــى كــل شــيء قــديرىيحيــ

واألرض بقــادر علــى أن خيلــق مــثلهم بلــى  أو لــيس الــذي خلــق الســماوات{ :تعــاىل
ســـورة يـــس، [} يقـــول كـــن فيكـــون أن اشـــيئً  أرادإمنـــا أمـــره إذا * ق العلـــيم وهـــو اخلـــال

  ]٨٢-٨١: اآليتني
  ة ميتة النبات، فإذا نزل املطربكل ذي بصر يشاهد األرض جمد -٣
  



...............................................  
  

ا بعد املوت، والقادر على إحياء األرض بعد مو أخصبتعليها  ا قـادر وحيي نبا
خاشــعة  األرضأنــك تــرى  آياتــهومــن { :اهللا تعــاىل قــال علــى إحيــاء املــوتى وبعــثهم،

املـوتى إنـه علـى كـل شـيء  إن الذي أحياهـا حملـي وربت اهتزتفإذا أنزلنا عليها املاء 
  .]٣٩: سورة فصلت، اآلية[} قدير
أخربنــا اهللا تعــاىل بــه مــن  البعــث قــد شــهد احلــس والواقــع بإمكانــه فيمــا أن أمــر: اثالثًــ

اهللا تعــاىل مــن ذلــك يف ســورة البقــرة مخــس حــوادث  حيــاء املــوتى، وقــد ذكــروقــائع إ
 هـذه ىيخاوية على عروشـها قـال أىن حيـ وهيأو كالذي مر على قرية { :منها، قوله

ــا فأماتــه اهللا مائــة عــام مث بعثــه قــال كــم لبثــت  بعــض  أو ايوًمــقــال لبثــت اهللا بعــد مو
إىل محـارك  يوم قال بل لبثت مائـة عـام فـانظر إىل طعامـك وشـرابك مل يتسـنه وانظـر

فلمـا تبـني لـه  انظر إىل العظام كيـف ننشـرها مث نكسـوها حلًمـولنجعلك آية للناس وا
  .]٢٥٩: سورة البقرة، اآلية[} قال أعلم أن اهللا على كل شيء قدير

أن احلكمــة تقتضــي البعــث بعــد املــوت لتجــازى كــل نفــس مبــا كســبت، ولــوال : ارابًعــ
ــ  حكمــة منــه، ومل يكــن بــني اإلنســان ال قيمــة لــه، وال اذلــك لكــان خلــق النــاس عبًث

أفحســـبتم أمنـــا خلقنـــاكم عبثـــا { :قـــال اهللا تعـــاىل. وبـــني البهـــائم فـــرق يف هـــذه احليـــاة
} فتعــاىل اهللا امللــك احلــق ال إلــه إال هــو رب العــرش الكــرمي* وأنكــم إلينــا ال ترجعــون 

د تيــه أكــاإن الســاعة آ{ :وقــال اهللا تعــاىل ،]١١٦-١٥٥: ســورة املؤمنــون، اآليتــني[
 :وقــــال تعــــاىل ،]١٥: ســــورة طــــه، اآليــــة[} أخفيهــــا لتجــــزي كــــل نفــــس مبــــا تســــعى

م ال يبعث اهللا من ميوتوأ{   قسموا باهللا جهد أميا



رســــال مبشــــرين { والــــدليل قولــــه تعــــاىل ،اهللا مجيــــع الرســــل مبشــــرين ومنــــذرين وأرســــل
 :ســورة النســاء، اآليــة[ )١(}ومنــذرين لــئال يكــون للنــاس علــى اهللا حجــة بعــد الرســل

١٦٥[ ..........  
  

ليبــني هلــم الــذي خيتلفــون فيــه * عليــه حقــا ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون  ابلــى وعــدً 
م كـانوا كـاذبني  إمنـا قولنـا لشـيء إذا أردنـاه أن نقـول لـه كـن * وليعلم الذين كفروا أ

زعم الذين كفروا أن لن {: وقال تعاىل] ٤٠-٣٨: سورة النحل، اآليات[ }فيكون
ســـورة [} وريب لتبعـــثن مث لتنبـــؤن مبـــا عملـــتم وذلـــك علـــى اهللا يســـرييبعثـــوا قـــل بلـــى 
فإذا بينت هـذه الرباهـني ملنكـري البعـث وأصـروا علـى إنكـارهم، . ]٧: التغابن، اآلية

  .فهم مكابرون معاندون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
نــذرين كمـــا اهللا أرســـل مجيــع الرســل مبشـــرين وم أنبــني املؤلــف رمحـــه اهللا تعــاىل  )١(

يبشــرون مــن أطــاعهم باجلنــة وينــذرون مــن } مبشــرين ومنــذرين رســًال { :قــال تعــاىل
  .خالفهم بالنار

وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أمهها بـل هـو أمههـا أن تقـوم احلجـة علـى النـاس 
لـئال يكـون { :حىت ال يكون هلـم علـى اهللا حجـة بعـد إرسـال الرسـل كمـا قـال تعـاىل

  .}عد الرسلللناس على اهللا حجة ب
ومنها أنه مـن متـام نعمـة اهللا علـى عبـاده فـإن العقـل البشـري مهمـا كـان ال ميكنـه أن 
يدرك تفاصيل ما جيب هللا تعاىل من احلقوق اخلاصة به، وال ميكنه أن يطلع على ما 
هللا تعــاىل مــن الصــفات الكاملــة، وال ميكــن أن يطلــع علــى مالــه مــن األمســاء احلســىن 

  عليهم الصالة والسالم اهللا الرسل أرسلوهلذا 



وأوهلـــم نـــوح عليـــه الســـالم، وآخـــرهم حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم والـــدليل علـــى أن 
إنـا أوحينـا إليـك كمـا أوحينـا إىل نـوح والنبيـني { :أوهلم نـوح عليـه السـالم قولـه تعـاىل

  .]١٦٣: سورة النساء، اآلية[ )١(}من بعده
  .بني الناس فيما اختلفوا فيه نزل معهم الكتاب باحلق ليحكممبشرين ومنذرين، وأ

وأعظــم مــا دعــا إليــه الرســل مــن أوهلــم نــوح عليــه الصــالة والســالم إىل آخــرهم حممــد 
أن  ولقد بعثنا يف كل أمة رسوًال { :صلى اهللا عليه وسلم التوحيد كما قال اهللا تعاىل

ومــا { :وقــال عــز وجــل] ٣٦: ســورة النحــل، اآليــة[} جتنبــوا الطــاغوتعبــدوا اهللا واا
ســـورة [} عبـــدوننـــوحي إليـــه أنـــه ال إلـــه إال أنـــا فا نا مـــن قبلـــك مـــن رســـول إالأرســـل

   )١(]٢٥: األنبياء، اآلية
أن أول الرســل نــوح  -رمحــه اهللا  -بــني شــيخ اإلســالم حممــد بــن عبــد الوهــاب ) ١(

إنــا أوحينــا إليــك كمــا أوحينــا { :ســتدل لــذلك بقولــه تعــاىلالم، واالة والســعليــه الصــ
بــت يف الصــحيح مــن وث] ١٦٣: ســورة النســاء، اآليــة[} بعــدهإىل نــوح والنبيــني مــن 

ن النــاس يــأتون إىل نــوح فيقولــون لــه أنــت أول رســول أرســله اهللا أ: حــديث الشــفاعة
ـذا نعلـم خطـ ،فال رسـول قبـل نـوح )١("إىل أهل األرض املـؤرخني الـذين قـالوا إن أ و

أنبيــاء بــين عليــه الصــالة والســالم قبــل نــوح بــل الــذي يظهــر أن إدريــس مــن  إدريــس
  .إسرائيل

مـا كـان حممـد أبـا { :وآخر األنبياء وخامتهم حممد صلى اهللا عليه وسـلم لقولـه تعـاىل
  أحد من

                                        
كالم اللعه مع األنبياء، يوم القيامة، ومسلم، كتاب اإلميان، : رواه البخاري كتاب التوحيد، باب )١(

  باب أدىن أهل اجلنة منزلة 



ادة اهللا وحــده، بــمــن نــوح إىل حممــد؛ يــأمرهم بع )١( وكــل أمــة بعــث اهللا إليهــا رســوًال 
 ولقـد بعثنـا يف كـل أمـة رسـوًال { :وينهاهم عن عبـادة الطـاغوت، والـدليل قولـه تعـاىل

  ]٣٦: سورة النحل، اآلية[ )٢(}جتنبوا الطاغوتن أعبدوا اهللا واأ
 –قـــال ابـــن القـــيم . فـــرتض اهللا علـــى مجيـــع العبـــاد الكفـــر بالطـــاغوت واإلميـــان بـــاهللاوا

 مــا جتــاوز بــه العبــد حــده مــن معبــود أو متبــوع، أو مطــاع: الطــاغوت-رمحــه اهللا تعــاىل

)٣ (........  
ــــ رجــــالكم ولكــــن رســــول اهللا وخــــامت النبيــــني ســــورة [ }اوكــــان اهللا بكــــل شــــيء عليًم

دعـى النبـوة بعـده فهـو كـاذب كـافر مرتـد فال نيب بعـده ومـن ا] ٤٠: األحزاب، اآلية
  .عن اإلسالم

يـدعوهم إىل عبـادة اهللا وحـده وينهـاهم عـن  أي أن اهللا بعث يف كل أمة رسـوًال  )١(
ســـورة [} ال خـــال فيهـــا نـــذيروإن مـــن أمـــة إ{ :الشـــرك ودليـــل ذلـــك قـــول اهللا تعـــاىل

جتنبــوا أن اعبــدوا اهللا وا ولقــد بعثنــا يف كــل أمــة رســوًال { :وقــال ،]٢٤: فــاطر، اآليــة
  .}الطاغوت

  .هذا هو معىن ال إله إال اهللا )٢(
يـتم إال بعبـادة اهللا وحـده  ـذا أن التوحيـد ال -رمحـه اهللا  -أراد شيخ اإلسالم  )٣(

  .ال شريك له واجتناب الطاغوت
دة والطــاغوت مشــتق مــن الطغيــان، والطغيــان جمــاوزة وقــد فــرض اهللا ذلــك علــى عبــا

ســـورة احلاقـــة، [} املـــاء محلنـــاكم يف اجلاريـــة إنـــا ملـــا طغـــى{ :ومنـــه قولـــه تعـــاىل ،احلـــد
  .يعين ملا زاد املاء عن احلد املعتاد محلناكم يف اجلارية يعين السفينة] ١١:اآلية
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أي  –أنـه  –رمحـه اهللا  –أحسـن مـا قيـل يف تعريفـه مـا ذكـره ابـن القـيم  :اواصطالحً 
ومـراده ". كل ما جتاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطـاع: "-الطاغوت

لصاحلون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو باملعبود واملتبوع واملطاع غري الصاحلني، أما ا
مــن دون اهللا طواغيــت، وعلمــاء الســوء الــذين أو أطيعــوا فاألصــنام الــيت تعبــد  اتبعــوا

يـــدعون إىل الضـــالل والكفـــر، أو يـــدعون إىل البـــدع، أو إىل حتليـــل مـــا حـــرم اهللا، أو 
نــون لــوالة األمــر اخلــروج عــن شــريعة اإلســالم يحتــرمي مــا أحــل اهللا طواغيــت، والــذين يز 

ا خمالفـــــة لنظـــــام الـــــدين اإلســـــالمي طواغيـــــت، ألن هـــــؤالء جتـــــاوز  وا بــــنظم يســـــتوردو
ملـا جـاء بـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ألن  احدهم، فإن حـد العـامل أن يكـون متبًعـ

م يف أمــــتهم علًمــــ ، ودعــــوة ا، وأخالقًــــوعمــــًال  االعلمــــاء حقيقــــة ورثــــة األنبيــــاء، يرثــــو
، فـإذا جتـاوزوا هـذا احلـد وصـاروا يزينـون للحكـام اخلـروج عـن شـريعة اإلسـالم اوتعليمً 

ـم جتـاوزوا مـا كـان جيـب علـيهم أن يكونـوا عليـه مبثل هذه الـنظم فهـم طواغيـت ؛ أل
  .من متابعة الشريعة

، اأو قـدرً  يـد بـه األمـراء الـذين يطـاعون شـرعافري " أو مطاع" –رمحه اهللا  –وأما قوله 
ويف هــذه احلــال ال  ،إذا أمــروا مبــا ال خيــالف أمــر اهللا ورســوله افــاألمراء يطــاعون شــرعً 

م طواغيت، والواجب هلم علـى الرعيـة السـمع والطاعـة، وطـاعتهم  يصدق عليهم أ
ذا القيد طاعة اهللا  ظوهلذا ينبغي أن نالح –عز وجل  -لوالة األمر يف هذا احلال 

حــني ننفــذ مــا أمــر بــه ويل األمــر ممــا جتــب طاعتــه فيــه أننــا يف ذلــك نتعبــد هللا تعــاىل 
وجـــل وإمنـــا ونتقـــرب إليـــه بطاعتـــه، حـــىت يكـــون تنفيـــذنا هلـــذا األمـــر قربـــة إىل اهللا عـــز 

  ينبغي لنا أن نالحظ ذلك ألن
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ــــ{ :اهللا تعــــاىل يقــــول ــــذين أمنــــوا أطيعــــوا اهللا وأطيعــــوا الرســــول وأوىل األمــــر ا ي أيهــــا ال
  .]٥٩: سورة النساء، اآلية[} منكم

م فإن األمراء إذا كانوا أقوياء يف سلطت اوأما طاعة األمراء قدرً  هم فإن النـاس يطيعـو
وإن مل يكن بوازع اإلميان، ألن طاعة ويل األمر تكـون بـوازع اإلميـان  ،بقوة السلطان

، وقـــد تكـــون اوهـــذه هـــي الطاعـــة النافعـــة، النافعـــة لـــوالة األمـــر، والنافعـــة للنـــاس أيًضـــ
خيشـى النـاس منـه ويهابونـه ألنـه ينكـل مبـن  االطاعة بوازع السلطان حبيث يكـون قويًـ

  .أمرهخالف 
  :وهلذا نقول إن الناس مع حكامهم يف هذه املسألة هلم أحوال

أن يقـــوى الـــوازع اإلميـــاين والـــرادع الســـلطاين وهـــذه أكمـــل األحـــوال : الحـــال األولـــى
  .وأعالها

أن يضـــعف الـــوازع اإلميـــاين والـــرادع الســـلطاين وهـــذه أدىن األحـــوال : الحـــال الثانيـــة
ـــ ـــوازع اإلميـــاين وأخطرهـــا علـــى اجملتمـــع، علـــى حكامـــه وحمكومي ـــه إذا ضـــعف ال ه؛ ألن

  .ية والعمليةقالفكرية واخلل ىوالرادع السلطاين حصلت الفوض
أن يضــــعف الــــوازع اإلميــــاين ويقــــوى الــــرادع الســــلطاين وهــــذه مرتبــــة : الحــــال الثالثــــة

ختفـت قـوة لألمة يف املظهر فـإذا ا أصلحوسطى ألنه إذا قوى الرادع السلطاين صار 
  .ل األمة وسوء عملهاالسلطان فال تسأل عن حا

أن يقــوي الــوازع اإلميــاين ويضــعف الــرادع الســلطاين فيكــون املظهــر : الحــال الرابعــة
  .وأعلىأدىن منه يف احلال الثالثة لكنه فيما بني اإلنسان وربه أكمل 



لعنــه اهللا، ومــن عبــد وهــو راض  )٣(إبلــيس :مخســة )٢(ســهم و كثــرية ورؤ ) ١(والطواغيــت
مـــــــــن علـــــــــم  ادعـــــــــى شـــــــــيئً ، ومـــــــــن ا)٥( بـــــــــادة نفســـــــــهومـــــــــن دعـــــــــا النـــــــــاس إىل ع )٤(

  ................؛)٦(الغيب
  .مجع طاغوت وسبق تفسريه )١(
  .هم ومقلدوهم مخسةأي زعماؤ  )٢(
وإن عليــك لعنــيت إىل { :إبلــيس هــو الشــيطان الــرجيم اللعــني الــذي قــال اهللا لــه )٣(

يعمــل  صــحبتهميف وكــان إبلــيس مــع املالئكــة ] ٧٨: ســورة ص، اآليــة[} يــوم الــدين
فــأىب  واالســتكباربعملهــم، وملــا أمــر بالســجود آلدم ظهــر مــا فيــه مــن اخلبــث واإلبــاء 

وإذ قلنـا { :ستكرب وكان من الكـافرين فطـرد مـن رمحـة اهللا عـز وجـل قـال اهللا تعـاىلوا
 }للمالئكــــة اســــجدوا آلدم فســــجدوا إال إبلــــيس أىب وأســــتكرب وكــــان مــــن الكــــافرين

  .]٣٤: سورة البقر، اآلية[
عبـــــــد مـــــــن دون اهللا وهـــــــو راض أن يعبـــــــد مـــــــن دون اهللا فإنـــــــه مـــــــن رؤوس أي  )٤(

وسواء عبد يف حياته أو بعـد مماتـه إذا مـات وهـو راض  –والعياذ باهللا  –الطواغيت 
  .بذلك

أي مــن دعــا النــاس إىل عبــادة نفســه وإن مل يعبــدوه فإنــه مــن رؤوس الطواغيــت  )٥(
  .بسواء أجيب ملا دعا إليه أم مل جي

  :غاب عن اإلنسان وهو نوعانالغيب ما  )٦(
، وغيـب وآلخـر جمهـوًال  اواقع، ومستقبل، فغيب الواقـع نسـيب يكـون لشـخص معلوًمـ

  ألحد إال اهللا وحده أو ااملستقبل حقيقي ال يكون معلومً 



  ................................)١(ومن حكم بغري ما أنزل اهللا 
  

فر ألنــه مكــذب هللا عــز وجــل فمــن أدى علمــه فهــو كــا ،مــن أطلعــه عليــه مــن الرســل
قـــل ال يعلـــم مـــن يف الســـماوات واألرض الغيـــب إال اهللا { :ولرســـوله، قـــال اهللا تعـــاىل
وإذا كان اهللا عـز وجـل يـأمر  ،]٦٥: سورة النمل، اآلية[} وما يشعرون أيان يبعثون

أن يعلـــن للمـــأل أنـــه ال يعلـــم مـــن يف الســـماوات  ه حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلمنبيـــ
إال اهللا، فإن من أدعى علم الغيب فقد كذب اهللا عـز وجـل ورسـوله  واألرض الغيبَ 
  .يف هذا اخلرب

ونقـــول هلـــؤالء كيـــف ميكـــن أن تعلمـــوا الغيـــب والنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ال يعلـــم 
 ،هــو أشــرف :هــل أنــتم أشـرف أم الرســول صــلى اهللا عليـه وســلم؟ فــإن قـالوا  الغيـب؟

عـامل { :ه؟ وقد قال عز وجل عن نفسـهفنقول ملاذا حيجب عنه الغيب وأنتم تعلمون
إال مـن ارتضـى مـن رسـول فإنـه يسـلك مـن بـني *  االغيب فال يظهر على غيبه أحـدً 

وهــذه آيــة ثانيــة تــدل علــى   ]٢٧-٢٦:ســورة اجلــن، اآليــة[} ايديــه ومــن خلفــه رصــدً 
دعى علم الغيـب، وقـد أمـر اهللا تعـاىل نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم أن يعلـن ن اكفر م

لكــم  أقــولقــل ال أقــول لكــم عنــدي خــزائن اهللا وال أعلــم الغيــب وال { :هللمــأل بقولــ
  ]٥٠: سورة األنعام، اآلية[ }إين ملك إن أتبع ما يوحي إيل

احلكــم مبــا أنــزل اهللا تعــاىل مــن توحيــد الربوبيــة؛ ألنــه تنفيــذ حلكــم اهللا الــذي هــو ) ١(
ا وعني يف غــري مــمقتضــى ربوبيتــه، وكمــال ملكــه وتصــرفه، وهلــذا مســى اهللا تعــاىل املتبــ

م أربابًــ اختــذوا{ :هم فقــال ســبحانهأنــزل اهللا تعــاىل أربابــا ملتبعــي مــن  اأحبــارهم ورهبــا
  دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال
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 ]٣١: يـةسـورة التوبـة، اآل[} ال إله إال هو سـبحانه عمـا يشـركون اواحدً  اليعبدوا إهلً 
فسمى اهللا تعاىل املتبوعني أربابا حيث جعلوا مشرعني مـع اهللا تعـاىل، ومسـى املتبعـني 

م ذلوا هلم وأطاعوهم يف خمالفة حكم اهللا سبحانه وتعاىل اعبادً    .حيث إ
ــم مل يعبــدوهم فقــال  وقــد قــال عــدي بــن حــامت لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إ

ـــه وســـلم  ، وأحلـــوا هلـــم احلـــرامـــم حرمـــوا علـــيهم احلـــالل، بـــل إ"النـــيب صـــلى اهللا علي
م إيــاهم إذا فهمــت ذلــك فــأعلم أن مــن مل حيكــم مبــا  )١(". فــاتبعوهم فتلــك عبــاد

أنـــــزل اهللا، وأراد أن يكـــــون التحـــــاكم إىل غـــــري اهللا ورســـــوله وردت فيـــــه آيـــــات بنفـــــي 
  .اإلميان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه

  :القسم األولفأما 
م آ{ :ىلفمثل قوله تعا منـوا مبـا أنـزل إليـك ومـا أنـزل مـن أمل تر إىل الذين يزعمون أ

قبلــك يريــدون أن يتحــاكموا إىل الطــاغوت وقــد أمــروا أن يكفــروا بــه ويريــد الشــيطان 
وإذا قيــل هلــم تعــالوا إىل مــا أنــزل اهللا وإىل الرســول رأيــت *  ابعيــدً  أن يضــلهم ضــالًال 

أصـابتهم مصـيبة مبـا قـدمت أيـديهم مث فكيـف إذا *  ااملنافقني يصدون عنك صـدودً 
أولئــك الــذين يعلــم اهللا مــا يف *  اوتوفيًقــ اجــاءوك حيلفــون بــاهللا إن أردنــا إال إحســانً 

م فأعرض عنهم وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوًال    وما أرسلنا*  ابليغً  قلو

                                        
  . ٥/٢٦٢رواه الرتمذي وحسنه، كتاب التفسري سورة التوبة،  )١(
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ــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاءوك فاســتغفروا اهللا مــن رســول إال ليطــاع بــإذن اهللا  ولــو أ
فـال وربـك ال يؤمنـون حـىت حيكمـوك *  ارحيًمـ اواستغفر هلم الرسول لوجـدوا اهللا توابًـ

} افيمـــا شـــجر بيـــنهم مث ال جيـــدوا يف أنفســـهم حرجـــا ممـــا قضـــيت ويســـلموا تســـليمً 
ان وهــم فوصــف اهللا تعــاىل هــؤالء املــدعني لإلميــ] ٦٥-٦٠: ســورة النســاء، اآليــات[

  :منافقون بصفات
ـم يريـدون أن يكـون التحـاكم إىل الطـاغوت، وهـو كـل مـا خـالف حكـمَ : األولى  أ

ـــه وســـلم، ألن مـــا خـــالف حكـــم اهللا ورســـوله فهـــو  اهللا تعـــاىل ورســـوله صـــلى اهللا علي
طغيان و اعتداء على حكم من لـه احلكـم وإليـه يرجـع األمـر كلـه وهـو اهللا، قـال اهللا 

  .]٢٥: سورة األعراف، اآلية[} ق واألمر تبارك اهللا رب العاملنيأال له اخلل{ :تعاىل
م إذا دعوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول صدوا وأعرضوا: الثانية   .أ
م إذا أصيبوا مبصيبة مبـا قـدمت أيـديهم: الثالثة  - ومنهـا أن يعثـر علـى صـنيعهم -أ

ــم مــا أرادوا إال اإلحســان والتوفيــق كحــال  مــن يــرفض اليــوم أحكــام جـاءوا حيلفــون أ
ـــالقوانني املخالفـــة هلـــا زعًمـــ منـــه أن ذلـــك هـــو اإلحســـان املوافـــق  ااإلســـالم وحيكـــم ب

  .ألحوال العصر
 –هــــؤالء املــــدعني لإلميــــان املتصــــفني بتلــــك الصــــفات بأنــــه  –ســــبحانه  –مث حـــذر 
م وما يكنونه من أمور ختالف مـا يقولـون، وأمـر نبيـه أن  –سبحانه  يعلم ما يف قلو
، مث بـني أن احلكمـة مـن إرسـال الرسـول أن ابليغًـ ويقول هلم يف أنفسهم قوًال  يعظهم

يكـــــون هـــــو املطـــــاع املتبـــــوع ال غـــــريه مـــــن النـــــاس مهمـــــا قويـــــت أفكـــــارهم واتســـــعت 
  مداركهم، مث اقسم تعاىل بربوبيته لرسوله اليت
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 صـــحة رســـالته صـــلى اهللا عليـــه  تتضــمن اإلشـــارة إىلهــي أخـــص أنـــواع الربوبيـــة والـــيت
ا قسمً  وسلم   :أنه ال يصح اإلميان إال بثالثة أمور امؤكدً  اأقسم 
  .أن يكون التحاكم يف كل نزاع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األول
  .أن تنشرح الصدور حبكمه، وال يكون يف النفوس حرج وضيق منه: الثاني
  .احنرافالتسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو أن حيصل : الثالث

  :القسم الثانيوأما 
ســـورة [} ومـــن مل حيكـــم مبـــا أنـــزل اهللا فأولئـــك هـــم الكـــافرون{ :فمثـــل قولـــه تعـــاىل

} ومـــن مل حيكـــم مبــا أنـــزل اهللا فأولئـــك هـــم الظـــاملون{ :وقولـــه ،]٣٣: املائــدة، اآليـــة
ــــة[ ــــدة، اآلي ــــه ،]٤٥: ســــورة املائ ــــزل اهللا فأولئــــك هــــم ومــــن { :وقول مل حيكــــم مبــــا أن

وهـــل هـــذه األوصـــاف الثالثـــة تتنـــزل علـــى  ،]٤٧: ســـورة املائـــدة اآليـــة[} الفاســـقون
موصوف واحد؟ مبعىن أن كل من مل حيكم مبا أنـزل اهللا فهـو كـافر ظـامل فاسـق، ألن 

} والكـافرون هـم الظـاملون{ :اهللا تعاىل وصف الكافرين بالظلم والفسـق فقـال تعـاىل
ــم كفــروا بــاهللا ورســوله ومــاتوا وهــم { :وقــال تعــاىل ،]٢٥٤: لبقــرة، اآليــةســورة ا[ إ

فكــل كــافر ظــامل فاســق، أو هــذه األوصــاف ] ٨٤: ســورة التوبــة، اآليــة[ }فاســقون
تتنــزل علــى موصــوفني حبســب احلامــل هلــم علــى عــدم احلكــم مبــا أنــزل اهللا؟ هــذا هــو 

  .واهللا أعلم ،األقرب عندي
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أن غـــريه  ا، أو اعتقـــادً ابـــه، أو احتقـــارً  انـــزل اهللا اســـتخفافً مـــن مل حيكـــم مبـــا أ: فنقـــول
عــن امللــة، ومــن هــؤالء مــن  اخمرًجــ انفــع للخلــق أو مثلــه فهــو كــافر كفــرً أصــلح منــه، وأ

يسـري النـاس  ايضعون للنـاس تشـريعات ختـالف التشـريعات اإلسـالمية لتكـون منهاًجـ
م مل يضـــــعوا تلـــــك التشـــــريعات املخالفـــــة للشـــــريعة اإلســـــالمية إال وهـــــم عليـــــه، فـــــ إ

ا أصـلح وأنفـع للخلـق، إذ مـن املعلـوم بالضـرورة العقليـة، واجلبلـة الفطريـة  يعتقدون أ
أن اإلنســان ال يعــدل عــن منهــاج إىل منهــاج خيالفــه إال وهــو يعتقــد فضــل مــا عــدل 

  .إليه ونقص ما عدل عنه
غريه أصلح  أنهللا وهو مل يستخف به، ومل حيتقره، ومل يعتقد ومن مل حيكم مبا أنزل ا

منــه لنفســه أو حنــو ذلــك، فهــذا ظــامل ولــيس بكــافر وختتلــف مراتــب ظلمــه حبســب 
  .احملكوم به ووسائل احلكم

أن  ا، وال اعتقـــادً احبكـــم، اهللا، وال احتقـــارً  اومـــن مل حيكـــم مبـــا أنـــزل اهللا ال اســـتخفافً 
له، وإمنا حكم بغريه حماباة للمحكـوم لـه، أو مراعـاة غريه أصلح، وأنفع للخلق أو مث

لرشــوة أو غريهــا مــن عــرض الــدنيا فهــذا فاســق، ولــيس بكــافر وختتلــف مراتــب فســقه 
  .حبسب احملكوم به ووسائل احلكم

م أربابًــ –رمحــه اهللا  -قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة   افــيمن اختــذوا أحبــارهم ورهبــا
م على وجهني   :من دون اهللا أ

م بـ: هماأحد م علـى التبـديل ويعتقـدون حتليـل مـا أن يعلموا أ دلوا ديـن اهللا فيتبعـو
ـم خـالفوا ديـن الرسـل فهـذا   احرم، وحترمي ما أحل اهللا اتباعً  لرؤسـائهم مـع علمهـم أ

  .اكفر، وقد جعله اهللا ورسوله شركً 



  قد تبني الرشد من الغي )٢(ال إكراه يف الدين{ :قوله تعاىل) ١(والدليل
  
م بتحليـــل احلـــرام وحتـــرمي احلـــالل : ثـــانيال كـــذا العبـــارة   –أن يكـــون اعتقـــادهم وإميـــا

لكنهم أطاعوهم يف معصـية اهللا كمـا يفعـل املسـلم مـا يفعلـه مـن  اثابتً  –املنقولة عنه 
ا معاصي فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب   .املعاصي اليت يعتقد أ

واملســألة املعينــة الــيت حيكــم فيهــا  ،اعاًمــ ايعً وهنــاك فــرق بــني املســائل الــيت تعتــرب تشــر 
يتـأتى فيهـا التقسـيم اليت تعترب تشريعا عاما ال القاضي بغري ما أنزل اهللا ألن املسائل 

خيـالف اإلسـالم  األن هـذا املشـرع تشـريعً  ؛السابق، وإمنا هي مـن القسـم األول فقـط
  .ا سبقت اإلشارة إليهعه العتقاده أنه أصلح من اإلسالم وأنفع للعباد كمإمنا شرَّ 

ـا  وهذه املسألة أعين مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا من املسائل الكربى الـيت ابتلـي 
فعلى املرء أن ال يتسـرع يف احلكـم علـيهم مبـا ال يسـتحقونه حـىت  ،حكام هذا الزمان
نســـأل اهللا تعـــاىل أن يصـــلح للمســـلمني والة  –ألن املســـألة خطـــرية  ؛يتبـــني لـــه احلـــق

كمـا أن علــى املـرء الــذي آتـاه اهللا العلــم أن يبينـه هلــؤالء احلكــام   –وبطــانتهم  أمـورهم
وحيــىي مــن حــي عــن  ،لــك مــن هلــك عــن بينــةم احلجــة علــيهم وتتبــني احملجــة فيهلتقــو 

ــــه ــــة، وال حيقــــرن نفســــه عــــن بيان ــــه اوال يهــــابن أحــــدً  ،بين فــــإن العــــزة هللا ولرســــوله  ،في
  .وللمؤمنني

  .ل اهللا والكفر بالطاغوتأي على وجوب احلكم مبا أنز  )١(
ــ هِ لظهــور أدلتِــ علــى الــدينِ  ال إكــراهَ  )٢( ِ قــد { :وهلــذا قــال بعــده ،هاا ووضــوحِ وبيا

  فإذا تبني الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة} تبني الرشد من الغي



ســـورة [ )٢(}ستمســـك بـــالعروة الـــوثقىفقـــد ا) ١(فمـــن يكفـــر بالطـــاغوت ويـــؤمن بـــاهللا 
  .ذا معىن ال إله إال اهللاوه] ٢٥٦: البقرة، اآلية
وذروة ســـنامه اجلهـــاد يف ) ٤(وعمـــوده الصـــالة )٣(رأس األمـــر اإلســـالم " *ويف احلـــديث
  ...................) ٥(" سبيل اهللا

  
  .ال بد أن ختتار الرشد على الغي

بــدأ اهللا عــز وجــل بــالكفر بالطــاغوت قبــل اإلميــان بــاهللا؛ ألن مــن كمــال الشــيء  )١(
  .وهلذا يقال التخلية قبل التحلية ،وجود الثوابت إزالة املوانع قبل

ـا متسـكً  )٢( وتأمـل كيـف قـال عـز  ،والعـروة الـوثقى هـي اإلسـالم اتاًمـ اأي متسك 
 ،أقــوى مــن التمســك االستمســاكلــن ) متســك: (ومل يقــل }ستمســكفقــد ا{ :وجــل

  .فإن اإلنسان قد يتمسك وال يستمسك
 اـذا احلـديث علـى أن لكـل شـيء رأًسـ لاالسـتدالأراد املؤلف رمحه اهللا تعـاىل  )٣(

  .الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم فرأس األمر
ا وهلذا كان الراجح كفر تارك الصالة وأنه ليس له اإلسالم )٤(   .ألنه ال يقوم إال 
أي أعــاله وأكملــه اجلهــاد يف ســبيل اهللا، وذلــك ألن اإلنســان إذا أصــلح نفســه  )٥(

ولتكـــون كلمـــة اهللا هـــي  ،ه باجلهـــاد يف ســـبيل اهللا ليقـــوم اإلســـالمحـــاول إصـــالح غـــري 
وصـار ذروة السـنام  ،العليا، فمن قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليـا فهـو يف سـبيل اهللا

  .ألن به علو اإلسالم على غريه
  
  

                                        
  . ٢٩٧٣برقم  ٢/١٣٩٤، وابن ماجه ٢٦١٦برقم  ٥/١٣، والرتمذي ٢٣٧- ٥/٢٣١رواه أمحد  *



  .)١(واهللا أعلم، وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم

  
  رسالته - رمحه اهللا تعاىل  -اب ختم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوه )١(

  هذه برد العلم إىل اهللا عز وجل والصالة والسالم على
ذا انتهت   نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم و

ا   فنسأل اهللا ،األصول الثالثة وما يتعلق 
  تعاىل أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب،

  من أجرها اوأن جيعل لنا نصيبً 
ا، وأن جيمعنا وإياه يف   وثوا

  كرامته، إنه جواد كرمي،دار  
  واحلمد هللا رب العاملني،
  وصلى اهللا وسلم
  على نبينا
  حممد
**  
*  


